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Des de l'any 1990, amb una periodicitat biennal i sense faltar mai a la seva cita
del mes de novembre, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de
l'Ajuntament de Girona convoca a la nostra ciutat les Jornades Imatge i Recerca,
dedicades a la memòria del que fou el nostre primer cineasta, Antoni Varés.
La resposta que les esmentades Jornades tenen en el conjunt de tot l'estat penso
que ens permeten afirmar, sense falsa modèstia, que ens trobem davant d'una
proposta consolidada, ben acceptada i que sovint esdevé referent en aquest àmbit de
la gestió del patrimoni.
No només Girona, sinó molts altres indrets de Catalunya i de l'estat, han fet en
els darrers anys un gran esforç per tal de dignificar i posar a l'abast de la ciutadania
la seva documentació fotogràfica i audiovisual. En la nostra institució municipal , és
el CRDI qui té atribuïda la responsabilitat d'actuar per tal que aquesta documentació
a la que m'acabo de referir, no perdi o en el seu cas adquireixi i revaloritzi els valors
històrics, estètics i documentals que li són propis. Em sembla que no traeixo la
veritat si afirmo que els seus responsables han donat proves repetides d'aquesta
voluntat en moltes ocasions. I aquestes Ses. Jornades Imatge i Recerca en són una
nova aportació.
Congregar cada dos anys diferents especialistes a la nostra ciutat, no és una
tasca senzilla. Preparar-ne els continguts i aconseguir que atreguin l'interès d'un gran
nombre d'especialistes requereix estar atent a les constants innovacions que en
aquest àmbit es produeixen de manera continuada. Assumir-ne la seva organització
significa, també, un important esforç humà i econòmic per part de la nostra institució
i de totes aquelles que ens donen suport. Amb tot, però, ens sembla que l'aventura
que vàrem iniciar, ara fa ja catorze anys, ha valgut la pena i des de l'Ajuntament de
Girona ens comprometem a continuar contribuint de manera decidida a la promoció i
revalorització del patrimoni documental en imatge.

ANNA PAGANS I GRUARTMONER
Alcaldessa de Girona

PONÈNCIES

EL SISTEMA D'ARXIUS AUDIOVISUALS A LA GRAN BRETANYA I
LA SEVA LEGISLACIÓ GENÈRICA

Michael Harvey
National Museum of Photography, Film & Television

Quan se'm va demanar que presentés un treball sobre el sistema d'arxius audiovisuals a
la Gran Bretanya i la seva legislació genèrica, la qüestió que em va venir al cap de seguida va
ser: es pot parlar realment de «sistema» pel que fa a aquest tipus d'arxius a la Gran Bretanya?
La paraula sistema suggereix una mena de xarxa estructurada, un marc d'interrelacions
deliberat i planificat. En canvi, si observo el panorama general dels arxius audiovisuals a la
Gran Bretanya, no estic gens segur que tal sistema existeixi o hagi existit mai. El que ha
passat al llarg del temps és que s'han anat creant una sèrie d'arxius, els quals, entre tots,
cobreixen gran part de les àrees d'interès en els camps de la fotografia i dels audiovisuals.
Això reflecteix la realitat d'allò que apleguem: mitjans de comunicació de masses que estan
constantment evolucionant, tant des del punt de vista tecnològic com pel que fa a les seves
aplicacions, i que encara ara s'estan transformant ràpidament a causa de l'impacte de la
tecnologia digital.
!..:any 1977, en el primer i, de moment, l'únic directori de col·leccions fotogràfiques,, John
Wall va llistar 1.582 col·leccions a la Gran Bretanya, les quals incloïen des d'arxius amb pocs
centenars de fotografies fins a arxius amb uns quants milions. La seva intenció era ser
exhaustiu, per tant el directori va tenir en compte tant biblioteques comercials d'imatges, com
museus i arxius universitaris, biblioteques locals, privades i col-leccions institucionals. D'ençà
de la publicació del directori hi ha hagut canvis, naturalment, però en línies generals la situació
actual continua més o menys igual.
Pel que fa a col -leccions d'imatges en moviment, el British Universities, Film and Video
Council, en la seva darrera edició de The Researcher's Guide to British Film and Television
Collections/ n'enregistra més de 450 a la Gran Bretanya; un cop més, aquestes inclouen des
de biblioteques comercials de fotogrames i clips de pel-lícula fins a arxius de productores de
cinema i televisió, juntament amb els grans arxius nacionals.
Aquestes xifres donen una idea força clara de les dimensions dels recursos a la Gran
Bretanya. La veritat és que el nombre de col-leccions i la varietat de temes que abracen -des
de l'art i la ciència de la fotografia i la imatge en moviment fins a documents de la vida rural,
trens, edificis, estudis locals, retrats, història social- conformen un quadre complex que
virtualment desafia la sistematització. A fi de simplificar una mica les coses, en aquest treball
em centraré en els arxius d'institucions públiques. !..:obligació que tenen envers la societat i la
cultura que produeix les creacions que apleguen i representen, i la qual les manté, distingeix
aquests organismes de les biblioteques comercials d'imatges i pel·lícules, per molt importants
que siguin (i algunes són enormement importants). El més important, però, és que generalment
els arxius públics tenen l'obligació legal de preservar i salvaguardar les seves col-leccions.
A la Gran Bretanya hi ha 11 grans col- leccions nacionals de fotografia, inclosa la del
National Museum of Photography, Film & Television, de Bradford, que conté més de 3 milions de
fotografies. El museu es va inaugurar l'any 1983 però la seva col·lecció es va originar al South
Kensington Museum (el precursor del London's Science Museum i del Victoria and Albert
Museum) al segle XIX. La col ·lecció reflecteix la història de la fotografia i és molt variada. Inclou
l'arxiu d'imatges del diari Daily Herald i la col-lecció de la Royal Photographic Society.
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La col·lecció de fotografia del Victoria and Albert Museum de Londres es va iniciar el
1857, també com a part del South Kensington Museum. 3 Actualment conté prop de 300.000
fotografies, dedicades principalment al desenvolupament de la fotografia com a mitjà artístic.
La National Portrait Gallery de Londres té 220.000 fotografies, que van de la dècada de 1840
fins als nostres dies, i de les quals almenys 130.000 són negatius originals.4 Totes són retrats
de personatges britànics destacats. L:lmperial War Museum de Londres, fundat l'any 1920,
conté més de 6 milions de fotografies que documenten les dues guerres mundials i altres
conflictes en els quals va estar involucrat el Regne Unit. El National Maritime Museum de
Londres, que data de l'any 1937, disposa d'una col·lecció fotogràfica que comprèn 1 milió de
còpies, 270.000 negatius i 1.463 àlbums sobre temes navals. El National Monument Record
de Swindon conté 1O milions de fotografies que documenten els edificis de la Gran Bretanya.
La Birmingham Central Library, l'única institució local d'aquesta llista, té una important
col·lecció de fotografies del segle XIX que inclou 335.000 negatius, 30.000 còpies i 60.000
diapositives de llanterna màgica.
A Edimburg, I'Scottish National Portrait Gallery conté una col·lecció de 27.000 fotog rafies.
A Gal·les, la National Library ha col·leccionat fotografies des de la seva fundació, el 1907, i
ara té unes 750.000 imatges.
Totes aquestes col·leccions són membres del Committee of National Photographic
Collections, que es va formar l'any 1987. Els conservadors d'aquestes institucions es
reuneixen regularment per parlar de temes com mètodes d'emmagatzematge, catalogació i
presentació, drets de propietat intel·lectual i imatgeria electrònica, i per informar-se els uns als
altres sobre noves adquisicions.
A la Gran Bretanya existeixen 4 arxius nacionals fílmics. El més gran, de fet l'arxiu de
pel·lícules més gran del món, és el National Film and Television Archive (NFTVA), que forma
part del British Film lnstitute (BFI) i que va ser fundat el 1933. El seu patrimoni inclou 275.000
pel·lícules de ficció, no-ficció i curtmetratges, i 210.000 programes de televisió. A més a més,
el NFTVA conté col·leccions de fotogrames (7 milions), una col·lecció de pòsters de pel·lícules
considerable (15.000), una enorme biblioteca i una col·lecció de manuscrits, tot i que això
queda fora de l'abast d'aquest estudi. L:arxiu fílmic de l'Imperial War Museum de Londres té una
col·lecció de quasi 40 milions de metres de pel·lícula, més de 6.500 hores de vídeo i 32.000
hores d'enregistraments sonors històrics. La col·lecció de I'Scottish Screen Archive ascendeix
a 32.000 pel·lícules, inclosos documentals, noticiaris cinematogràfics, curtmetratges,
pel·lícules instructives, publicitàries i promocionals i produccions amateur. El National Screen
and Sound Archive de Gal·les, que té la seu a la National Library, conté quasi 1 milió de metres
de pel·lícula, 200.000 hores de vídeo i 150.000 hores d'enregistraments sonors.
Les regions angleses, a excepció de Londres, estan cobertes per 8 arxi us fílmics
regionals. Entre aquests, I'East Anglian Film Archive, a la Universitat d'East Anglia, va ser el
primer que es va crear, l'any 1976, i dos anys després el va seguir el North West Film Archive,
a la Manchester Metropolitan University. Aquests dos arxius van establir el model per al
desenvolupament dels arxius fílmics regionals, i molts dels que s'han creat últimament també
estan estretament vinculats a institucions acadèmiques. El Yorkshire Film Archive es va fundar
el 1986 i es troba al York St John College de York; el Wessex Film and Sound Archive es va
establir el 1988 i té la seu a la Hampshire County Record Office de Winchester. El South East
Film Archive té seu a la Universitat de Brighton i a la West Sussex Record Office de Chichester,
es va crear l'any 1992. El South West Film Archive, que es troba a Plymouth, va sorgir de la
biblioteca de cinema de l'estació de televisió regional independent. El Northern Regien Film
and Television Archive es va fundar el 1998 i opera des de dos llocs, la Universitat de Teesside

10

El sistema d'arxius audiovisuals a la Gran Bretanya i la seva legislació genèrica

de Midddlesbrough i el Tyne and Wear Archives Service de Newcastle. La darrera part del
trencaclosques és el Media Archive for Central England, creat l'any 2000 i amb seu a la
Universitat de Nottingham. La majoria d'aquests arxius, generalment, contenen col·leccions
d'entre tretze i quinze mil pel·lícules i cintes de vídeo.
Tots els arxius regionals i la major part dels nacionals són membres del Film Archives
Forum, el president del qual, Luke McKernan, comenta ben encertadament:
Aquesta eclosió del que s'ha descrit com arxius d'imatges en moviment del sector públic
mostra com, en realitat, el concepte d'un «arxiu fílmic nacional» ara és molt més ampli
del que una sola institució podria o hauria de representar. I engloba, en particular,
produccions d'imatges en moviment fetes per i per a comunitats locals que no es van
tenir en compte quan la noció d'un «dipòsit de pel·lícules de valor permanent» [un dels
objectius del British Film Instituta quan es va crear el 1933] es va presentar per primera
vegada. «~arxiu fílmic nacional» ha esdevingut una responsabilitat col·lectiva. 5
Així que, potser, si més no en el sector dels arxius fílmics, sí que s'ha creat un «sistema»
al llarg dels últims vint-i-cinc anys. El motiu principal d'això ha estat que, cada vegada més,
les institucions nacionals s'han adonat que eren incapaces de satisfer totes les necessitats de
conservació dels materials audiovisuals a la Gran Bretanya. La perspectiva d'un arxiu
«nacional » per definició s'ha d'establir en l'àmbit nacional: ha d'aplegar material que es
consideri important per a tots els habitants del país. Com a conseqüència, aquell material que
tingui importància principalment per a un sector concret de la societat o d'una regió pot
considerar-se no apropiat per a una col·lecció nacional. Per tant, aquest material està en perill
de perdre's, si no és que un individu particular o una institució o organisme de persones que
en reconeguin la significació prenguin la iniciativa de formar una nova col·lecció.
De fet, sovint moltes de les col·leccions més grans que tenim s'han fundat així, més que
no pas d'una manera «sistemàtica». Els inicis de la fotografia es remunten a la dècada del
1830, els de les pel·lícules, aproximadament a l'any 1890, els de la televisió, més o menys al
1920, i l'era digital, als anys vuitanta. Conseqüentment, les col·leccions audiovisuals de la
Gran Bretanya s'han anat establint en moments diferents, com a resposta a les necessitats
que s'intuïen, i han crescut o s'han anat transformant segons l'evolució dels nous mitjans o a
través de l'adquisició d'altres col ·leccions. No hi ha hagut cap estratègia general en l'àmbit
nacional, tot i que durant l'última dècada s'ha produït un esforç concertat per solucionar
problemes que han sorgit i per actualitzar la legislació actual.
~àrea d'activitat principal ha estat la posada en pràctica del que es coneix com a «dipòsit
legal''· Segons l'article 15 de la Llei de drets de propietat intel·lectual de 1911, una còpia de
cada llibre o publicació periòdica publicats a la Gran Bretanya s'ha de dipositar a la British
Library de manera gratuïta en el període d'un mes després de la publicació. Segons la
mateixa llei, fins a cinc biblioteques nacionals més poden sol·licitar còpies gratuïtes de
qualsevol llibre publicat.
Aquest principi no s'aplicava a materials «no impresos>> com fotografies, imatges en
moviment o so enregistrat. Hi ha hagut diversos intents per ampliar la mena de materials
subjectes a dipòsit legal, concretament a pel·lícules.
~any 1969, el Projecte de llei sobre pel·lícules (dipòsit estatutari) va rebre el suport de
tots els partits del Parlament però va fracassar per qüestions econòmiques. El 1976, un
informe de l'equip de treball del primer ministre sobre el futur de la indústria cinematogràfica
britànica va recomanar un pla de dipòsit estatutari. ~any 1978 aquest va rebre el suport de
l'informe del Comitè d'acció provisional de la indústria cinematogràfica presentat al Parlament.
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Iniciatives d'aquesta mena concordaven totalment amb idees internacionals de més abast, ja
que el 1980 la UNESCO va publicar la resolució que recomanava la salvaguarda d'imatges
en moviment mitjançant la intervenció del govern a escala internacional. 6
Gran part de les accions més recents s'ha posat en marxa per la British Library en
resposta a la preocupació per la pèrdua de publicacions en línia i altres formes de
publicacions electròniques. El 1996, la British Library, juntament amb altres biblioteques de
dipòsit legal i el British Film Instituta, van presentar una proposta per ampliar el dipòsit legal
a materials no impresos, inclosos audiovisuals i publicacions electròniques, al departament
del Govern aleshores responsable d'aquests temes, el Departament de Patrimoni Nacional.
El 1997, el Govern va publicar Legal Oeposit of Publications: A Consultation i va convidar
totes les parts interessades a presentar les seves opinions sobre l'ampliació del sistema de
dipòsit legal.
Després de les respostes rebudes -161 en total- el secretari d'Estat de Cultura, Mitjans
de Comunicació i Esports va designar un equip de treball per estudiar com establir un arxiu
nacional efectiu de materials no impresos. Un dels seus objectius era:
garantir que tals acords fossin compatibles, on fos apropiat, amb els acords existents per
al dipòsit voluntari de pel·lícules i enregistraments sonors. 7
No obstant això, en el seu informe, presentat al Departament el 1998, l'equip de treball
va advocar fermament pel dipòsit estatutari com a única via possible per als mitjans
audiovisuals:
Els problemes que comporta un sistema voluntari els il·lustra clarament l'experiència del
British Film Instituta. Durant els seixanta-tres anys des de la fundació del National Film
Archive Instituta, ha estat operant amb procediments voluntaris, i aquests no han estat
capaços d'assegurar una col·laboració total amb la indústria, i la col·laboració que hi ha
hagut ha estat, en el millor dels casos, intermitent i fortuïta. Les còpies lliurades
voluntàriament sovint estaven en males condicions; de fet, eren béns malmesos. ~opinió
del BFI és que la voluntarietat s'ha posat a prova de manera exhaustiva i s'ha trobat
deficient. 8
La recomanació de l'equip de treball va ser que:
Té una importància fonamental que un pla per al dipòsit legal de materials audiovisuals
reconegui les característiques físiques inherents i la vulnerabilitat d'aquests materials,
així com la necessitat d'adquirir-los en perfectes condicions, nous de trinca. D'aquesta
manera se'n garantirà la conservació amb els costos mínims per al contribuent, i podran
ser estudiats i gaudits en el futur en la forma que originalment van pretendre els seus
creadors. També és un benefici per als imposants mateixos quan busquin la renovació i
la reutilització dels seus materials per a propòsits comercials futurs. 9
Malgrat això:
El lliurament no hauria de ser necessàriament automàtic. El sistema hauria de proveir el
dipòsit d'una notificació obligatòria de totes les creacions audiovisuals projectades
públicament, reproduïdes o publicades, i el dipòsit hauria de poder sol·licitar materials
segons uns criteris i directrius de selecció establerts. 10
Es va proposar que «en el cas de pel·lícules projectades o publicades al Regne Unit [ ... ]
es dipositessin els materials següents:
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»a) Pel-lícules britàniques (sigui quina sigui la definició): (i) Una còpia nova de la primera
versió autoritzada, per ser lliurada al dipòsit durant els trenta dies següents a
l'estrena. (ii) Després de tres anys (o d'un altre període de temps estipulat), els
negatius originals o altres materials nous alternatius admissibles.
»b) Altres pel -lícules projectades o distribuïdes al Regne Unit: Una còpia de la millor
qualitat de la pel-lícula en la forma en què es va estrenar al Regne Unit.
En el cas dels vídeos, els materials per al dipòsit haurien de consistir en un duplicat
original en perfectes condicions i una còpia nova de referència (si el vídeo és
britànic); i una còpia de referència en bon estat (si és importat)». 11
Després d'aquest informe, el desembre de 2002, Chris Mole, membre del Parlament, va
presentar-hi un projecte de llei a títol personal per canviar la llei reguladora del dipòsit legal.
A l'octubre de l'any següent es va concedir l'aprovació real a la Llei de biblioteques de dipòsit
legal de 2003. La llei va entrar en vigor el febrer de 2004. És interessant remarcar que durant
els debats parlamentaris sobre el projecte de llei, en ambdues cambres del Parlament l'èmfasi
es posava preeminentment en les publicacions no impreses, sobretot en els mitjans digitals.
Per tant, no és sorprenent que la clàusula principal relacionada amb materials «no impresos>>
sigui convenientment exhaustiva:
(1) El secretari d'Estat pot establir reglaments que complementin els articles 1 i 2 ja que
fan referència a obres publicades en mitjans diferents de la impremta.
(2) Els reglaments d'aquest article poden, en concret:
(a) incloure clàusules sobre el temps en el qual, o les circumstàncies en les quals, qualsevol biblioteca de dipòsit adquireix o perd el dret de lliurament segons l'apartat 1;
(b) requerir a la persona esmentada a l'apartat 1(1) que lliuri, juntament amb la còpia
de l'obra, una còpia de qualsevol programa d'ordinador i de qualsevol informació
necessària per accedir a l'obra, i una còpia de qualsevol manual i altres materials
que acompanyin l'obra i la facin accessible al públic;
(e) requerir el lliurament dintre d'un temps determinat a partir de la data de
publicació o d'un altre esdeveniment;
(d) permetre o requerir el lliurament per mitjans electrònics;
(e) quan una obra es reprodueixi per a la seva publicació en còpies de qualitat
diferent, especificar la qualitat de les còpies que s'han de lliurar;
(f) quan una obra es publiqui o es faci accessible al públic en diferents formats,
proporcionar el format en el qual s'ha de lliurar-ne una còpia d'acord amb les
condicions especificades (en general o en un cas concret) per part de qualsevol
biblioteca de dipòsit;
(g) afegir clàusules pel que fa a les circumstàncies en les quals les obres publicades
en línia han de ser tractades, o no, si es publiquen al Regne Unit;
(h) especificar el mitjà en el qual s'ha de lliurar la còpia d'una obra publicada en línia.12
La Llei de biblioteques de dipòsit legal de 2003 és el que s'anomena una «llei d'autorització»,
que significa que dóna poders al secretari d'Estat per establir nous reglaments, en aquest cas
sobre què, com i quan s'hauria de dipositar el material. Ara aquests reglaments es redactaran
en col -laboració amb les biblioteques de dipòsit i els diversos editors que probablement es
veuran afectats, i hauran de ser aprovats per les dues cambres del Parlament. El Departament
de Cultura, Mitjans de Comunicació i Esports designarà un equip consultiu durant el 2004. La
naturalesa exacta del material que ha de ser dipositat, i exactament quan entraran en vigor
aquests reglaments, encara està per determinar.
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Les conseqüències del dipòsit legal de pel·lícules per als arxius i els seus recursos
podrien ser considerables. A més dels avantatges d'obtenir còpies de bona qualitat de totes
les pel·lícules i emissions, també s'ha de tenir en compte que serà necessari ampliar els
espais d'emmagatzematge i incorporar més personal i serveis per tal d'administrar el nou
règim. Hi ha repercussions importants pel que fa als costos tant a curt com a llarg termini -i
aquest és un sector en el qual el principal finançament ha estat estàtic i s'estan fent propostes
per contenir costos i modificar les prioritats per al National Film and Television Archive.
Indubtablement, això formarà part de les discussions de l'equip consultiu.
La nova llei, però, no afectarà les obres «no publicades» i és precisament aquest material
el que sovint constitueix una gran preocupació per als arxius -especialment per a aquells que
tenen competències per aplegar material d'importància històricosocial. Aquests, com sempre,
hauran de confiar en el dipòsit voluntari per part de particulars i petits productors.
Des de l'any 2000, s'ha establert un Codi de Pràctica Voluntari que ha permès que les
biblioteques de dipòsit i les editorials introduïssin el dipòsit estatutari de publicacions no
impreses. No obstant això, l'atenció se centra en el material publicat per mitjans electrònics i
no cobreix ni les pel·lícules ni els enregistraments sonors, ja que aquests mitjans ja estan
coberts per plans voluntaris existents; encara que, tal com hem vist, el British Film lnstitute va
expressar les seves reticències sobre el tema en l'informe de 1998 Report of the Working
Party on Legal Deposit. Un aspecte important d'aquest sistema és controlar com opera el
procediment i contribuir a la redacció de la legislació.
La Llei de drets de propietat intel·lectual de 1911 inclou clàusules sobre el dipòsit legal
de material imprès, però l'impacte de la legislació sobre els drets de propietat intel·lectual de
les col·leccions de fotografies i imatges en moviment va molt més enllà. La propietat de
l'objecte físic no confereix el dret de fer i distribuir còpies del material lliurement. Proporcions
considerables de la majoria de col·leccions estan sota copyright. Segons els termes de la
versió original de la Llei de drets de propietat intel·lectual, dissenys i patents de 1988, el
període de copyright d'una obra artística, que inclou fotografies, s'estén fins a cinquanta anys
després de la mort del creador de l'obra. Tot i així, si una fotografia va ser comissionada abans
de la llei de 1988, el copyright pertanyia a qui va fer l'encàrrec, no al fotògraf. La llei va ser
esmenada el 1996, de manera que el període de copyright es va ampliar fins a setanta anys
després de la mort del creador, a fi d'adequar la legislació britànica a la llei europea. Aquesta
esmena, de forma inusual en la llei britànica, es va considerar retroactiva i va fer que obres el
copyright de les quals ja havia expirat tornessin a tenir-lo vigent.
El copyright d'una pel·lícula s'estén fins a setanta anys després de la mort del seu
director, escriptor o compositor o bé, si aquests són desconeguts, fins a setanta anys després
que la pel·lícula és filmés o s'estrenés públicament. Malgrat això, les pel·lícules filmades
abans de 1'1 de juny de 1957, quan la Llei de drets de propietat intel·lectual de 1957 va entrar
en vigor, no estan protegides com a pel·lícules sinó com a obres dramàtiques o com a sèries
de fotografies. Les emissions o els programes realitzats abans de 1'1 de juny de 1957 tampoc
no estaven protegits. Segons la llei de 1988, un programa i un enregistrament sonor estan
sota copyright fins a cinquanta anys després de la seva realització. En casos en què una
pel·lícula o un programa s'hagin filmat fora de la Comunitat Econòmica Europea, la duració
del copyright serà aquella que estipuli el país d'origen, tot i que el període mai no podrà
excedir el termini establert per la llei britànica.
La Llei de drets de propietat intel·lectual, dissenys i patents també va introduir tres nous
drets morals a la legislació del Regne Unit, els quals reflecteixen els drets establerts a l'article
6 de la Convenció de Berna de 1886. Un autor, artista o director té el dret que cap obra no li
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sigui atribuïda falsament, així com el dret de ser identificat en relació amb la seva obra. I té el
dret de protegir la seva obra contra tractaments despectius. Addicionalment, qualsevol
persona que comissioni pel·lícules o fotografies amb fins privats i domèstics gaudeix d'un nou
dret de privacitat i pot controlar la publicació o exhibició de les obres.
La Llei de drets de propietat intel·lectual, dissenys i patents comporta diverses implicacions
per als arxius audiovisuals. La més important fa referència al desig dels arxius de reproduir
material de les seves col·leccions. Aquelles obres de les col·leccions els autors de les quals van
morir l'any 1934 o abans són de domini públic. Tot i això, gairebé totes les col·leccions contenen
obres el creador de les quals o bé està viu o bé va morir després de 1934, i certament hi ha
material, com pel·lícules, sobre el qual sovint és impossible estar segurs que tots els aspectes
de la seva producció estan fora de copyright. També hi ha pel·lícules a les quals posteriorment
es va afegir una banda sonora, de manera que, essencialment, es va crear una obra nova - per
exemple, afegint música a un clàssic del cinema mut.
Com a conservadors i arxivers, un aspecte important de la creació de col·leccions és ser
capaços de donar accés públic al material que conservem, i que aquest material es difongui
tant com sigui possible. En la Llei de drets de propietat intel-lectual, dissenys i patents hi ha
clàusules que permeten la còpia de material amb copyright sempre que compleixi les
condicions d'«ús just». Aquestes inclouen, en línies generals:
•
•
•
•
•
•

una còpia temporal (excepte en el cas de pel·lícules o enregistraments sonors)
una sola còpia accessible per a ús personal
múltiples còpies per a persones amb problemes de visió
recerca i estudi d'àmbit privat
crítiques, ressenyes i divulgació de notícies
finalitats d'ensenyament i examen

Això dóna un marge raonable de llibertat a l'hora de permetre la còpia de material per a
usos docents i de recerca. Però, cada vegada més, les institucions volen explotar el seu
material més extensament -per exemple, a la xarxa per permetre accés en línia a les seves
col·leccions o amb fins comercials i així recaptar ingressos. És just aclarir que per dur a terme
les seves activitats cap arxiu públic no pot comptar exclusivament amb els diners de les
subvencions. A més a més, les organitzacions relativament petites, com els arxius fílmics
regionals, senzillament no tenen accés a fons públics regulars i previsibles. Així doncs, la
tendència a utilitzar les col·leccions per generar ingressos s'està convertint en un aspecte
important de la gestió dels arxius i, per tant, també la necessitat d'estar al corrent de la llei de
propietat intel·lectual.
La majoria de les institucions més grans esmentades anteriorment disposen de filials
comercials independents la funció de les quals és generar ingressos que es puguin invertir en
el manteniment de la institució mare. Normalment, les filials realitzen activitats comercials com
la gestió de botigues, el lloguer de les instal·lacions de la institució per a conferències o fins
comercials, el desenvolupament de línies de productes basats en les col·leccions i la gestió
de vendes d'imatges i videoclips. La imatge o videoclip ideal de la col·lecció és aquella el
copyright de la qual ja ha expirat, però quan el material té el copyright vigent l'arxiu ha de
negociar les condicions amb el propietari dels drets d'autor.
Un bon exemple de col·laboració òptima entre un arxiu i les seves sucursals comercials
és el British Film lnstitute, el qual té una branca d'edició de vídeos que distribueix còpies
d'obres mestres com Napoleon, 90" South i Piccadilly, que han estat restaurades pel National
Film and Television Archive.
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Tot i que el tema principal d'aquest treball és la legislació genèrica que regeix la pràctica dels
arxius audiovisuals a la Gran Bretanya, no podem ignorar la legislació que hi està relacionada i
que afecta organismes específics. Un exemple té a veure amb la Llei de drets de propietat
intel·lectual, dissenys i patents de 1988, que dóna permís per fer enregistraments d'arxiu de
programes a organismes designats, sense especificar quins són aquests organismes. Per això va
ser requerida una altra normativa, coneguda com a Instrument estatutari, que incorpora clàusules
detallades addicionals a la llei d'autorització. t..:lnstrument estatutari va ser aprovat el 1989 i va
designar el National Film & Television Archive i I'Scottish Film Archive (avui Scottish Screen) com
les dues institucions autoritzades a realitzar aquest tipus d'enregistraments. Els centres emissors
terrestres britànics estan obligats a arxivar els seus programes, i això s'aconsegueix mitjançant
un contracte amb el NFTVA. Fins avui, s'han arxivat 210.000 programes de televisió.
Moltes de les institucions nacionals de la Gran Bretanya s'han establert, o les seves
constitucions han estat modificades, a través de lleis del Parlament. Del llistat d'arxius públics
mencionats prèviament, el National Maritime Museum, el Victoria and Albert Museum, el
Science Museum, l'Imperial War Museum i el British Film lnstitute han estat subjectes a
legislació específica. t..:lmperial War Museum va ser creat per una llei del Parlament l'any
1920, a l'igual del National Maritime Museum el 1934. El British Film lnstitute va ser fundat
originalment com a empresa el 1933 i va rebre finançament públic del Cinematograph Fund,
establert d'acord amb la Llei d'activitats d'oci dominicals de 1932, que gravava fiscalment les
entrades venudes pels cinemes els diumenges. D'acord amb l'Informe Radcliffe pel que fa a
les seves competències i constitució, la Llei del British Film lnstitute de 1949 va ser aprovada
i va permetre que el BFI rebés diners del Ministeri de Finances.
Mentre que tant el Science Museum i el Victoria and Albert Museum formaven part
originalment del Departament del Govern per les Arts i les Ciències establert el 1857, es va
produir una separació formal l'any 1909. El 1983 ambdós museus, juntament amb altres
institucions gestionades pel Govern, inclosos els Jardins Botànics de Kew i les Royal
Armouries, es van constituir com a organismes independents governats per consells
d'administració. La Llei del patrimoni nacional de 1983 exposa els objectius i les funcions dels
museus i les competències del consell d'administració.
Aquesta mena de legislació és específica de les institucions esmentades i s'aplica a les
actuacions dels arxius fotogràfics i d'imatges en moviment que en formen part. La Llei del
patrimoni nacional de 1983, per exemple, obliga els museus a :
• tenir cura, preservar i ampliar els fons de les seves col·leccions
• garantir que els objectes s'exhibeixen al públic
• assegurar que els objectes estan disponibles per a l'estudi o la recerca
• promoure el gaudi del públic i la comprensió dels temes
La llei autoritza els museus a adquirir nous objectes i dicta condicions estrictes per a la
venda, cessió o eliminació d'objectes. Breument, es podrà prescindir de l'objecte si:
• és un duplicat d'un objecte que ja es troba a la col·lecció
• és eliminat sense que sigui en detriment dels interessos dels estudiants o d'altres
persones del públic
• és transferit o intercanviat amb una altra institució acreditada
• s'ha deteriorat fins al punt de no ser apte per a la col·lecció
Aquests principis, en general, concorden amb altres normatives que regulen institucions
similars del sector públic. De totes maneres, aquest tipus d'institucions han d'anar molt amb
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compte a l'hora de desprendre's d'objectes que han rebut en donació per a les seves
col-leccions, ja que la qüestió de la propietat té una interpretació concreta:
El principi fonamental en el qual es basa la llei és que quan una persona particular dóna
una propietat per a fins públics, la Corona s'encarrega de controlar que aquesta es
destini als propòsits pretesos pel donant i no a uns altres. Quan una obra d'art és donada
a un museu o a una galeria per ser exhibida, el públic adquireix immediatament uns drets
sobre l'objecte en qüestió que no es poden deixar de banda. Les autoritats del museu o
la galeria no són els propietaris d'un objecte donat en el sentit corrent de la paraula: són
merament els responsables, segons l'autoritat de les Corts, de dur a terme els designis
del donant. No poden vendre l'objecte si no reben l'autorització de les Corts [ .. .] perquè
ells, de fet, no posseeixen res que puguin vendre. 13
La situació quan una col-lecció ha adquirit una obra per compra és considerada de
manera diferent i els objectes comprats poden ser venuts si els estatuts de la institució així
ho permeten.
Un aspecte de la legislació que ocasionalment pot tenir un impacte directe en l'adquisició
de material per part d'arxius fotogràfics del sector públic és el que fa referència a l'exportació.
La Llei d'importació, exportació i competències de duanes (defensa) de 1939 autoritzava el
Departament de Comerç a regular les exportacions, inclosos els objectes culturals de més de
cinquanta anys d'antiguitat. D'aquesta funció actualment se n'encarrega el Departament de
Cultura, Mitjans de Comunicació i Esports i hi ha hagut una actualització de la legislació, Llei
de control de l'exportació de 2002. A grans trets, si el propietari d'una fotografia de més de
cinquanta anys d'antiguitat i amb un valor superior a f9.1 00 desitja exportar-la, necessita
obtenir una autorització. ~aplicació de la llei se sotmet a un assessor expert i si l'objecte és
considerat d'importància nacional, es remet a un comitè de revisió sobre l'exportació d'obres
d'art. D'entre les 3 i 5.000 sol-licituds que es reben cada any, només entre 25 i 30 arriben al
comitè. Aquest estudia els casos segons els paràmetres següents, establerts l'any 1950 per
un comitè presidit per Lord Waverley i coneguts a partir d'aleshores com els Criteris Waverley:
1. ~objecte està tan estretament vinculat a la nostra història i vida nacional que la seva
partida constituiria una desgràcia?
2. Té una importància estètica remarcable?
3. Té una significació especial per a l'estudi d'alguna disciplina concreta, per a l'art, el
coneixement o la història?
Si es refusa l'autorització, el comitè dictamina un període de temps durant el qual una
institució pública pot intentar recaptar els diners necessaris per a l'adquisició de l'obra,
sempre que el propietari la vulgui vendre. Recentment, el National Museum of Photography
Film and Television ha aconseguit que no s'exportessin còpies i negatius de Lewis Carroll i,
subseqüentment, n'ha pogut adquirir un cert nombre en associació amb la National Portrait
Gallery gràcies a diners de la National Art Collections Fund. Aquesta mena d'actuacions són
poc freqüents -requereixen un esforç considerable en un temps limitat i sense cap garantia
pel que fa als resultats.
Si passem d'assumptes tan complexos com els relacionats amb la propietat intel-lectual
i cultural i amb la gestió d'institucions a qüestions de seguretat pública, trobem que existeix
legislació específica que regula les formes de manipulació i emmagatzematge de material de
nitrat als arxius. El nitrat suposa un risc important per a la seguretat i s'han produït nombrosos
incendis desastrosos als arxius i magatzems de pel-lícules al llarg dels anys. ~últim incendi a
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causa del nitrat a la Gran Bretanya va tenir lloc el1993 al laboratori especialitzat Henderson's,
al sud de Londres. 14
La primera normativa sobre el cinema a la Gran Bretanya va ser la Llei de cinematografia
de 1909, que va establir els requisits necessaris perquè els edificis dels cinemes poguessin
ser autoritzats per les autoritats locals. ~objectiu principal de la llei era fer que tals
instal·lacions fossin segures per al públic, ja que s'havien produït un seguit d'incendis fatals
per culpa del nitrat. La legislació es va enfortir amb la Llei de pel·lícules de cel·luloide i
cinematografia de 1922, que va obligar tots els cinemes i altres llocs on es manipulessin
pel·lícules, com laboratoris i magatzems de distribució, a fer notificacions a les autoritats
locals, instal·lar sortides d'incendis i fer altres prevencions per a la seguretat. La llei també
concedia a les autoritats locals poders per entrar als cinemes i retirar mostres de pel·lícules
per analitzar-les. Una de les singularitats d'aquesta llei és que no tenia vigència ni a Glasgow
ni a Liverpool, ciutats que ja es regien per la seva pròpia legislació local. Posteriorment es van
aprovar altres lleis com la Llei de cinematografia de 1952 i la Llei de prevenció d'incendis de
1971, i aquestes, juntament amb la Llei de 1909, van ser incorporades a la Llei de cinemes
de 1985, que és la legislació actual.
~emmagatzematge de pel·lícules en nitrat sempre s'ha considerat una tasca dels
arxius especialitzats com el National Film and Video Archive, que té emmagatzemats uns
40 milions de metres de pel·lícula en nitrat. Els arxius fílmics regionals acostumen a enviar
les pel·lícules en nitrat que arriben a les seves col·leccions al NFTVA, on són transferides
a altres formats de seguretat, de manera que als seus magatzems els arxius regionals
només n'hi guarden les còpies.
Però els arxius fílmics no són els únics que conserven pel·lícules en nitrat: els fotògrafs
també en feien servir. Quines són les implicacions per a un arxiu fotogràfic que encara té
negatius en nitrat i no pas cinta de pel·lícula? Tots el arxius han de complir una sèrie de
reglaments destinats a minimitzar els riscos d'incendi, des de les normes Reglament per a
la construcció de 1991, la Llei de prevenció d'incendis de 1971 i el Reglament per al control
de substàncies perilloses per a la salut de 1988. Aquestes són algunes de les moltes
normatives que controlen els llocs de treball a la Gran Bretanya. Amb tants reglaments
diferents, com pot estar segur un arxiu que compleix totalment amb les exigències de la
legislació? La publicació Standards in the Museum Care of Photographic Collections
(Museums and Gallery Commission, 1996) proporciona assessorament sobre pràctiques
recomanables:
S'hauria de demanar permís a les autoritats locals per emmagatzemar cinta de pel·lícula
en nitrat (pel·lícules o fotogrames). Els bombers locals voldran inspeccionar les
instal·lacions. Normalment no val la pena que un museu no especialitzat guardi
pel·lícules en nitrat. Seria més convenient que els conservadors es conformessin a
només guardar còpies en lloc del material original en nitrat, que hauria de ser traslladat
a una organització amb les instal·lacions adequades. A Irlanda del Nord, el fet de guardar
pel·lícules en nitrat contravé la Llei antiterrorista. 15
La pràctica més comú i acceptada és emmagatzemar les pel·lícules en nitrat separades
d'altres materials en una zona especialment habilitada i que hagi estat aprovada per un
membre del cos de bombers local.
Un arxiu, com qualsevol altre lloc de treball o instal·lació pública, és responsable de la
salut i la seguretat tant dels seus visitants com de les persones que hi treballen. Els perills
associats als arxius fílmics i fotogràfics, a part del risc d'incendis, inclouen:
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•
•
•
•
•
•
•

talls a Cé\_USa de negatius de vidre trencats
dermatitis a causa de negatius vells
irritacions de gola i pell per material fílmic deteriorat
reaccions al·lèrgiques per espores de fongs
mercuri dels daguerrotips
lesions per moure parts de maquinària
lesions per aixecar caixes de negatius, pel·lícules o cintes de vídeo

La llei que regula la salut i la seguretat apareix en una sèrie de normatives que s'apliquen
a tots els llocs de treball de la Gran Bretanya, no específicament als arxius. Aquesta legislació
inclou les lleis següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei de salut i seguretat laboral de 1974
Reglament per a la salut i la seguretat (disposició general) de 1992
Reglament de la gestió en salut i seguretat laboral de 1992
Reglament per a la provisió i l'ús d'equipament de treball de 1992
Reglament per a les operacions de manipulació manual de 1992
Reglament dels espais laborals (salut, seguretat i benestar) de 1992
Reglament sobre l'equipament de protecció personal a la feina de 1992
Llei d'instal·lacions d'oficines, comerços i ferrocarrils de 1963
Reglament per al control de substàncies perilloses per a la salut de 1988
Llei de transports i construccions de 1992
Llei de protecció mediambiental de 1990
Llei de fàbriques de 1969

És una llista força descoratjadora, i la de normatives jurídiques aplicables encara es fa
més llarga quan es tracta de temes com normes d'edificació, que són pertinents si s'estan
construint o adaptant unes instal·lacions per ubicar-hi un arxiu. Aquestes són àrees sobre les
quals els arxivers necessiten assessorament professional.
Molts arxius i museus també són organitzacions benèfiques registrades, cosa que els
reporta considerables avantatges econòmics. Les entitats benèfiques normalment estan
exemptes de pagar impostos sobre la renda de les persones físiques o de les societats
mercantils, impostos sobre la plusvàlua o el timbratge fiscal. No paguen més del 20% del tipus
fiscal aplicable a les llicències d'ús i ocupació dels edificis on resideixen i poden aconseguir
tractament especial pel que fa a l'Impost sobre el Valor Afegit en determinades circumstàncies.
Els obsequis a les organitzacions benèfiques no estan subjectes a l'impost sobre successions
i donacions. Per gaudir de tots aquests avantatges, les entitats benèfiques han de complir les
normatives establertes per la Llei d'organitzacions benèfiques de 1993, que regula les
responsabilitats i la idoneïtat dels membres del consell d'administració i estableix les normes
pel que fa a la presentació dels comptes i informes anuals. A Anglaterra i Gal·les, les
organitzacions benèfiques estan regulades per la Comissió d'organitzacions benèfiques,
encara que n'hi ha que n'estan exemptes, com diversos museus nacionals esmentats en
aquest estudi. Existeix un esborrany per a una nova proposta de llei sobre entitats benèfiques
per a Anglaterra i Gal·les, que serà presentada al Parlament en el seu moment, i també per
a una proposta de llei sobre organitzacions benèfiques a Escòcia que crearà una nova oficina
per a la regulació de les organitzacions benèfiques escoceses.
Fins ara, he revisat les diferents normatives que poden afectar directament els arxius
audiovisuals a la Gran Bretanya:
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•
•
•
•
•

Dipòsit legal
Copyright
Direcció
Exportació
Salut i seguretat

D'aquestes, el dipòsit legal fins ara no ha tingut cap repercussió, i no s'ha aplicat mai a
fotografies o imatges en moviment. És més, actualment no tindrà efecte sobre les fotografies
i no sabem exactament quan entrarà en vigor pel que fa a imatges en moviment.
En la part final d'aquest treball, em centraré en temes com els codis de pràctica i els
estàndards, no en la legislació com a tal , sinó en directrius que informen sobre aspectes de
l'activitat professional del dia a dia als arxius.
L.:any 1996, la Museums and Galleries Commission va publicar Standards in the Museum
Care ot Photographic Col/ections. Aquest document era el resultat d'una sèrie de consultes
fetes a un grup de comissaris, conservadors i arxivers de col·leccions fotogràfiques i arxius
arreu de la Gran Bretanya. Tenia l'objectiu d' «arribar a un consens professional sobre allò que
actualment constitueix la millor metodologia en la cura de col·leccions museístiques».16 El
document inclou una gran varietat d'activitats relacionades amb els arxius, entre les quals es
troben :
•
•
•
•
•
•
•
•

Col-lecció
Cura i conservació
Documentació
Accés
Protecció de col-leccions
Emmagatzematge i manipulació
Edificis i entorn
Protecció de persones

Cada secció proporciona directrius per gestionar amb professionalitat una col-lecció de
fotografies, sigui gran o petita. L.:apartat sobre l'aplegament de material, per exemple, recomana
que hi hagi una política d'admissió i esporgament; que la col-lecció adquireixi la titularitat del
fons que aplegui i que determini qui en posseeix els drets d'autor. La secció referent a la
protecció de col·leccions inclou procediments per prevenir els robatoris, els agents
contaminants, les plagues, el foc, les inundacions i els desastres.
La British Standards lnstitution, que va ser fundada el 1901 i va rebre una cèdula reial el
1929, va ser el primer organisme creador d'estàndards del món. Ha publicat diversos
estàndards que són aplicables als arxius. Les Recommendations for the Storage and
Exhibition of Archival Documents, BS5454, donen recomanacions generals pel que fa a la
ubicació de l'edifici i la seva construcció (incloses les precaucions i la seguretat), l'ambient
d'emmagatzematge, la il-l uminació, l'embalatge i l'exhibició dels objectes. Sota l'estàndard
«Mitjans moderns», BS5454 aporta extenses recomanacions per a la manipulació i
emmagatzematge de materials fotogràfics, pel-lícules i mitjans magnètics. Altres estàndards
britànics proporcionen especificacions més detallades per a fotografies:
• BS ISO 3897 Fotografia -plaques fotogràfiques processades- mètodes d'emmagatzematge
• BS ISO 5466 Fotografia -pel-lícules fotogràfiques de seguretat processades- mètodes
d'emmagatzematge
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• BS ISO 6051 Fotografia -còpies de reflexió processades- mètodes d'emmagatzematge
• BS ISO 10214 Fotografia -materials fotogràfics processats- recintes i equipaments d'arxiu
per a l'emmagatzematge
I, per a imatges en moviment:
• BS ISO 10356 Cinematografia -emmagatzematge i manipulació de pel·lícules en suport
de nitrat
• BS ISO 12606 Cinematografia -cura i preservació d'enregistraments magnètics d'àudio
per a pel·lícules i televisió
També existeixen codis de pràctica elaborats per organismes professionals com la
lnternational Federation of Film Archives (FIAF), a la qual pertanyen els quatre arxius
nacionals i un de regional. Els arxius membres subscriuen al Codi d'Ètica, que d'una manera
efectiva estableix els estàndards filosòfics i professionals segons els quals aquests
organismes haurien d'enfocar les seves tasques. Els membres de la Museums Association,
un organisme que compta tant amb membres individuals com institucionals, es regeixen per un
codi d'ètica similar. La Museums and Galleries Commission va introduir un pla d'enregistrament
per a museus i galeries el 1988. Actualment gestionat pel Museums, Libraries and Archives
Council, l'enregistrament és un esquema d'estàndards mínims que mesura el funcionament
dels museus segons uns estàndards professionals acceptats. Els objectius de l'enregistrament són:
• Animar tots els museus i galeries a acordar uns estàndards mínims pel que fa a la
gestió de museus, la cura de col·leccions i els serveis públics
• Promoure la confiança en els museus com a dipòsits del nostre patrimoni comú i com
a gestors de recursos públics
• Proporcionar una base ètica compartida per a tots els organismes involucrats en la
conservació del patrimoni que responen a la definició de 'museu'
Els beneficis de l'enregistrament inclouen el reconeixement públic que un museu compleix
els estàndards aprovats i que és un dipòsit adequat per a objectes o col·leccions de donants
potencials. També està reconegut per un ampli ventall d'organismes subvencionadors, com la
Heritage Lottery Fund.
Al començament d'aquest treball assenyalava que el panorama general dels arxius
fotogràfics i d'imatges en moviment a la Gran Bretanya era complicat, a causa sobretot de la
considerable quantitat de col·leccions. Si observem la legislació que les afecta, el panorama
sembla igual de complex. De la mateixa manera que els mitjans que col·leccionem estan
canviant amb l'impacte de la revolució digital, també ho fa la legislació, a fi d'adaptar-se a les
noves circumstàncies. La qüestió fonamental és: com afecta això la nostra feina? Ens la
facilita o ens la complica? Existeix el perill que la legislació estigui avançant més enllà de la
nostra capacitat per fer-hi front? Certament, aquells de nosaltres que gestionem o treballem
en arxius necessitarem estar cada vegada més al corrent de la legislació rellevant en tots els
àmbits en els quals operen actualment els arxivers i els conservadors.
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RESUMEN
Gran Bretaña posee numerosos archivos dedicades a medios audiovisuales. Hay cuatro archivos
cinematograticos nacionales y ocho regionales que cubren regiones inglesas concretas, estando todos ellos
financiados en mayor o menor medida con fondos públicos. Las dos mayores instituciones nacionales, el
National Film and Television Archive, que forma parte del British Film lnstitute, y el Imperial War Museum, poseen
importantes colecciones fotograficas. Entre las instituciones nacionales que cuentan con colecciones
fotograficas importantes, las mas destacables son el National Museum of Photography, Film & Television en
Bradford, el Victoria and Albert Museum y la National Portrait Gallery en Londres, el National Buildings Record,
la Public Record Office y el Scottish Photography Archive. Junta a éstas, hay muchas otras colecciones
fotograficas de instituciones nacionales o regionales que ilustran temas específicos, tales como los ferrocarriles,
la vida rural , la medicina o la historia local.
Dada dicha complejidad, probablemente no resulte sorprendente que la legislación directamente relacionada
con el archivo de imagenes móviles y fotografías en Gran Bretaña sea fragmentaria, o inclusa inexistente. La
legislación que regula la colección de este tipo de material es relativamente escasa, y esta principalmente
relacionada con el manejo y el almacenamiento de las películas de nitrato. Existe también una legislación
específica referente al establecimiento y al gobierno de ciertas instituciones nacionales. Sin embargo, los archivos
han de ajustarse a una legislación mas amplia, como la relacionada con la propiedad intelectual, ademas de a las
normativas de construcción y seguridad. lntentando adoptar una mejor practica, los archivos también toman en
cuenta los estandares pertinentes, las pautas y los códigos de practica emitidos por entidades como la British
Standards lnstitution, la Museums Association y la Galleries Commission.
Esta ponencia intenta seguir los acontecimientos que han llevada a la situación actual en Gran Bretaña.
RÉSUMÉ
La Grande-Bretagne possède de nombreuses archives consacrées aux médias audiovisuels. Elle possède
quatre archives nationales de film et huit archives régionales de film sur certaines régions anglaises. Elles sont
toutes subventionnées publiquement à différents niveaux. Les deux principales institutions nationales, la National
Film and Television Archive, qui dépend du British Film lnstitute, et l'Imperial War Museum possèdent d'importantes
collections de photographies. Parmi les institutions nationales possédant d'importantes collections photographiques,
les principales sont le National Museum of Photography, Film & Television, à Bradford, le Victoria and Albert
Museum ainsi que la National Portrait Gallery à Londres, le National Buildings Record, le Public Record Office et
les Scottish Photography Archive. 11 existe également de très nombreuses autres collections photographiques dans
des institutions nationales ou régionales qui illustrent des thèmes concrets, tels que les chemins de fer, la vie
rurale, la médecine ou l'histoire locale.
Étant donné cette complexité, il n'est guère surprenant qu'en Angleterre la législation ayant directement trait
aux archives des images en mouvement et des photographies soit fragmentée, ou même n'existe pas ! La
législation sur le recueil de ce genre de matériel s'avère relativement éparse et traite, avant tout, de thèmes liés à
la santé et à la sécurité, surtout en ce qui concerne la manipulation des films à base de nitrate. 11 existe également
une législation spécifique liée à la création et à la gestion de certaines institutions nationales. Mais les archives
doivent se soumettre à une législation plus vaste, telle que celle sur la propriété intellectuelle ou les normes sur la
sécurité et les batiments. En essayant d'adopter de bonnes pratiques, les archives tiennent également compte des
standards importants, des recommandations et des codes de pratique publiés par la British Standards lnstitution,
la Museums Association ainsi que la Museums and Galleries Commission.
Le but de cet article est de passer en revue les événements qui ont conduit à la situation actuelle en Angleterre.
SUM MARY
Great Britain has many archives devoted to the audio-visual media. lt has four national film archives, and eight
regional film archives which serve specific English regions, all of which are publicly funded to varying extents. The
two largest national institutions, the National Film and Television Archive, which is part of the British Film lnstitute,
and the Imperial War Museum both hold substantial photographic collections. Amongst national institutions with
important photographic collections, the most prominent are the National Museum of Photography, Film & Television,
Bradford, the Victoria and Albert Museum and the National Portrait Gallery in London, the National Buildings
Record, the Public Record Office and the Scottish Photography Archive. Alongside these, there are many other

23

El sistema d'arxius audiovisuals a la Gran Bretanya i la seva legislació genèrica

photographic collections in national or regional institutions that illustrate specific subjects, such as railways, rural
life, medicina or local history.
Given such complexity, it is probably not surprising that legislation directly relating to the archiving of the moving
image and photographs in Britain is piecemeal, or even non-existent. Legislation affecting the collection of such
material is relatively sparse, and relates mostly to health and safety, particularly the handling and storage of nitratebased film. There is also specific legislation relating to the establishment and governance of certain national
institutions. However, archives have to conform to wider legislation, such as that relating to intellectual property, as
well as building and safety regulations. In attempting to adopt best practica, archives also take account of the
relevant standards, guidelines and codes of practica issued by bodies such as the British Standards lnstitution, the
Museums Association and the Museums and Galleries Commission.
This paper attempts to trace the events that have led to the current situation in Britain.
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LA LONGEVITAT DE LES IMATGES DIGITALS RASTER

René van Horik
Netherlands /nstitute for Scientific lnformation Services (NIWI)

Introducció
El problema de la creació d'imatges o retrats estables i permanents no es va solucionar
amb la invenció de la fotografia l'any 1839. La cita següent ho il·lustra: 1
... el daguerrotip era tan fràgil com l'ala d'una papallona, fugaç i molt més difícil de
reproduir que un gravat. Hi havia un consens general sobre el fet que la fotografia
esdevindria una força important només quan fos capaç de produir imatges permanents i
que es poguessin repetir infinitament. [... ] Aquest objectiu es va aconseguir parcialment
al final del segle xix, però no va assolir la plena maduresa comercial fins més tard.
Cap a les acaballes del segle xx, la captura i la reproducció d'imatges mitjançant aparells
digitals va esdevenir accessible a gran escala. I, un cop més, la qüestió de l'estabilitat i la
permanència de les imatges, ara en forma digital, es va posar damunt la taula, tal com ens ho
il·lustra la cita següent: 2
La digitalització dels objectes culturals hauria de proporcionar un testimoni electrònic
durador per a l'accés acadèmic i universal, la preservació i l'estudi. Actualment, no
obstant això, els projectes de digitalització s'estan duent a terme sense mètodes
establerts d'enregistrament amb condicions precises de digitalització.
~..:obsolescència del format d'imatge digital i el deteriorament del suport d'emmagatzematge
de dades digitals són alguns dels factors que amenacen l'accés a llarg termini de les imatges
digitals. Existeixen diversos enfocaments quant a la preservació digital per evitar que els
objectes digitals deixin de ser accessibles en el futur. Partint de la tecnologia més avançada,
aquest treball informa sobre allò que es pot fer per minimitzar el risc que les imatges digitals
raster creades avui dia no es puguin reproduir en el futur.
En la primera part del treball s'estudia informació general de context sobre les imatges
digitals. La secció següent descriu estratègies generals de preservació digital comunament
acceptades actualment. t..:objectiu d'aquesta secció és situar la preservació digital d'objectes
digitals en un context més ampli.
La tercera part de l'estudi se centra en la durabilitat de les imatges digitals raster. Els temes
principals que determinen l'accés a llarg termini de les imatges raster són el format de fitxer utilitzat
per ajustar el fitxer digital que conté els píxels i la qualitat de la documentació o metadades.

1. Imatges digitals
El processament d'imatges per ordinador va començar als Estats Units al National
Bureau of Standards l'any 1956.3 Des d'aleshores, hi ha hagut una sèrie de decisions preses
pels creadors del primer escàner que han influenciat els mètodes de l'enginyeria digital, per
exemple l'ús de matrius rectangulars de píxels quadrats. Pfxel és l'acrònim de picture element.
I un píxel equival al punt més petit de resolució en una imatge digital raster. Un píxel també
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és la ubicació separada d'un fotosensor individual en una càmera digital. No es va fer cap
intent per basar el protocol de digitalització en la naturalesa de la imatge, cosa que va derivar
en imatges força grans. Kirsch il·lustra aquest fet mostrant un mosaic del segle iv que conté
prop de 80 x 46 tesel·les acuradament pintades i formades. La digitalització d'aquest mosaic,
fins i tot amb més píxels {1 00 x 58), dóna una imatge inferior. Es necessita un nombre molt
més elevat de píxels per tal de reproduir els detalls del mosaic original.
Els fitxers gràfics es poden considerar fitxers que emmagatzemen qualsevol tipus de dades
gràfiques persistents (en oposició a dades textuals, numèriques o fulls de càlcul, per exemple),
i la finalitat última dels quals és ser reproduïts i exhibits. Aquesta definició es pot trobar a
l' Encyclopaedia of Graphics File Formats, publicada el 1994.4 En aquesta enciclopèdia hi
apareixen gairebé cent formats.
El fet que hi hagi tants formats de fitxer diferents s'explica per diverses raons. La primera
és que existeix un cert nombre de tipus diferents i fonamentals de dades gràfiques. Cada tipus
necessita el seu propi format d'arxiu. Es poden distingir tres grans categories: 5

• Dades raster: un grup de valors aleatoris, en espai tant bidimensional com tridimensional, que representa una imatge o que es pot processar com una imatge.6
• Dades geomètriques: descripció matemàtica d'espai, en espai tant bidimensional com
tridimensional, que representa els components d'una imatge. 7
• Dades d'imatges latents: dades no gràfiques que poden ser transformades en
imatges útils mitjançant algun procés algorítmic.
El tipus d'imatge digital que es tracta en aquest treball és el fitxer d'imatge raster
bidimensional o mapa de bits.
La segona raó de l'existència d'una gamma tan àmplia de formats de fitxer gràfic és que
es van desenvolupar diversos formats de propietat per impedir-ne l'ús més enllà del control
del creador original. El Kodak Photo CD és un exemple de format que en un principi era de
propietat, però que, en una fase posterior, la Kodak (més o menys forçada per les lleis del
mercat que demanaven més formats oberts) va permetre que fos utilitzat pels programadors
segons les especificacions de format. Alguns formats de fitxer gràfic van ser destinats a l'ús
en hardware específic dedicat, i per tant tenen un format específic.
El tercer motiu de tanta varietat de formats de fitxer gràfic és l'extens ventall de principis
de disseny utilitzat pels programadors. Els dos punts fonamentals que van influenciar el
desenvolupament de formats de fitxer gràfic específics van ser la velocitat de processament
de la imatge i la memòria requerida per representar la imatge. La longevitat o durabilitat mai
no es menciona com a objectiu de disseny específic del format de fitxer gràfic.
El disseny d'un format de fitxer gràfic es basa en els components de memòria, velocitat i
sistema de circuits dels sistemes de hardware dirigits a usar les dades. La quantitat de memòria
disponible pot afectar la velocitat de l'accés a les dades. Les aplicacions de gràfics són
autèntiques devoradores de memòria. La independència de dispositius disminueix la velocitat de
processament i augmenta les necessitats de memòria. De vegades els formats específics de
hardware incrementen la velocitat i requereixen menys memòria. El fax n'és un exemple.
1.1. Imatges digitals raster
Un fitxer d'imatge raster o un fitxer de mapa de bits consisteix en una matriu de valors
discrets de píxel creada pel CCD d'un dispositiu de captura d'imatge. El CCD (Charged
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Coupled Device) és un sensor sensible a la llum que es troba en un xip que serveix per
convertir el senyal analògic en codis digitals discrets. ~interval de mostreig del dispositiu
de captura d'imatge determina quants píxels hi ha emmagatzemats al fitxer raster.
Aquests codis-píxels es poden escriure de diverses maneres. Els fitxers raster poden
conten ir dades addicionals com informació de la descripció de la imatge o una paleta de
colors .
La capacitat de memòria en bytes necessària per emmagatzemar els píxels d' una
imatge digital raster es pot expressar mitjançant la fórmula (PH X PV X PD) I 8. PH és el
nombre de píxels en la dimensió horitzontal, PV és el nombre de píxels en la dimensió vertical
i PD (Pixe/ Depth) és el nombre de bits necessaris per codificar el color d'un píxel individual.
Segons la velocitat de la pel·lícula la resolució de mostreig de les pel·lícules fotogràfiques és
l'equivalent de 2.000 a 5.000 píxels per polzada. 8
A fi de reproduir un fitxer raster en una pantalla d'ordinador o d'imprimir-lo en paper s'ha
de processar un mapa de bits emmagatzemat en la memòria de l'ordinador. Un mapa de bits
d'alta resolució, per exemple, s'ha de reescalar per obtenir una vista en pantalla sencera en
un monitor d'ordinador estàndard. Un altre exemple és l'algorisme de tramatge necessari per
imprimir un fitxer raster en paper. Altres temes del processament d'imatges són la
restauració i la millora de la imatge. Els algorismes de compressió de dades s'apliquen per
tal de reduir la mida del fitxer. Atès que els fitxers de mapa de bits solen ser molt grans, sovint
s'aplica la compressió. Els fitxers més petits necessiten menys capacitat d'emmagatzematge
i menys amplada de banda. El mètode de compressió de fitxers JPEG s'utilitza a gran escala,
principalment perquè els navegadors d'lnternet poden comprimir les imatges JPEG
automàticament. Les imatges comprimides JPEG ja no tenen l'estructura discreta raster i el
mètode de compressió causa una pèrdua en la qualitat de la imatge. El fet que el JPEG sigui
tant un algorisme de compressió com un format de fitxer pot produir confusions. És possible,
per exemple, usar el mètode de compressió JPEG per a la creació de fitxers d'imatges TIFF.
El format de fitxer d'imatge TIFF serà tractat més endavant en aquest treball. Quant a la
durabilitat dels fitxers de mapa de bits, els algorismes de processament d'imatges es poden
subdividir en dos grups:

• Algorismes de processament d'imatges que canvien els valors dels píxels en la
seqüència de bits o bitstream del mapa de bits emmagatzemat. En són exemples: la
compressió de la imatge i la modificació dels valors píxel a través de filtres digitals i
ajustaments de contrast i lluminositat. La compressió de la imatge sovint també
abandona l'estructura raster del mapa de bits.
• Algorismes de processament d'imatges que no canvien els píxels en el mapa de bits
bàsic. En són exemples la visualització d'imatges i el software d'impressió d'imatges
que manipula els píxels per optimitzar una sortida específica. Aquestes operacions es
duen a terme en la memòria RAM de l'ordinador i no manipulen permanentment els
valors píxel en el mapa de bits.
És millor no usar els algorismes de processament d'imatges per a un propòsit
específic que canvien els valors píxel en el fitxer digital raster, perquè les característiques
del fitxer s'alteren. Es desaconsella l'ús d'algorismes de compressió per diverses raons.
Existeix el risc que el mètode de compressió esdevingui obsolet i si el mapa de bits es
corromp és molt difícil reparar la imatge. Una imatge no comprimida es pot reparar molt
més fàcilment. Finalment, l'aplicació de la compressió de la imatge sovint comporta una
pèrdua de qualitat d'imatge.
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1.2. Substituts digitals i imatges creades digitalment
Les biblioteques, els arxius i els museus normalment tracten amb dos tipus d'imatges
raster: substituts digitals i imatges creades digitalment. Els substituts digitals són versions
digitals d'imatges analògiques originals, com fotografies històriques o còpies fotomecàniques.
Les imatges creades digitalment es creen directament amb un dispositiu de captura digital, i
les imatges resultants no tenen una relació estreta amb els originals analògics. Pel que fa a
la preservació digital dels dos tipus de fitxers d'imatge raster, hi ha molta similitud. En tots dos
casos cal aplicar un format de fitxer d'imatge i un suport d'emmagatzematge digital adequats,
i la documentació o metadades rellevant per a la preservació digital ha de tenir en compte el
caràcter i la sintaxi de la imatge.
En els substituts digitals l'ús al qual està destinada la imatge digital i les característiques
de l'original analògic influencien els paràmetres del dispositiu de captura digital i, per tant,
les característiques del fitxer d'imatge raster. En moltes situacions els substituts digitals es
faran servir per a visualitzacions fidels en pantalla o per a la creació d'una reproducció en
paper. Atès que en el futur els requeriments de sortida poden canviar, és evident que la
qualitat i la longevitat dels objectes digitals és important. Això fa que la digitalització de
recursos visuals sigui més aviat un procés circular i no pas lineal. ~enfocament cíclic
comporta una política d'arxivament activa a fi de facilitar una utilització futura específica, per
exemple la recerca acadèmica o la visualització en línia. El concepte use-neutral ('ús
neutral') s'utilitza per expressar els requeriments d'objectes digitals d'alta qualitat creats en
un projecte de conversió. Amb aquest enfocament, una imatge es digitalitza una vegada, a l
nivell de qualitat més alt que es pugui, i s'estableixen estàndards d'estudi, com la
correspondència de colors i els nivells de contrast, de manera que la imatge és pugui emprar
per a múltiples aplicacions.
En gran part, les característiques de les imatges digitals creades per dispositius de
captura digital, per exemple una càmera fotogràfica digital, estan determinades per les
propietats d'aquests dispositius. Alguns estàndards utilitzats per dispositius de captura digital
s'haurien de tenir en compte per a la preservació digital d'imatges creades digitalment, com
l'estàndard EXIF per emmagatzemar informació d'intercanvi en fitxers d'imatges, utilitzat per
gairebé totes les càmeres digitals. Aquest tema es tractarà més endavant.
En general, es necessiten molts recursos per a la creació d'imatges digitals raster d'alta
qualitat o imatges digitals originals. La pèrdua d'imatges digitals pot comportar una pèrdua de
contingut valuós, cosa que justifica les inversions necessàries per garantir l'accés a llarg
termini a les imatges digitals.
2. Preservació d'objectes digitals
Fins fa ben poc, la vulnerabilitat dels objectes digitals no es considerava un problema.
Mentre valgui la pena mantenir vius els objectes digitals és només qüestió de traslladar-los
d'un suport d'emmagatzematge a un altre de nou: de disquet a CD-ROM, de disc dur a cinta.
De vegades també s'ha de convertir el format de dades a fi d'evitar que les dades no puguin
tornar a ser processades.
~article del Scientific American «Ensuring the Longevity ot Digital Documents», de Jeff
Rothenberg, publicat el 1995, és una publicació que se cita amb molta freqüència i que ha
començat a cridar l'atenció sobre el fet que els documents digitals tenen una vida més aviat
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curta. 9 Rothenberg va escriure que els mitjans digitals «duraran per sempre -o cinc anys.
Segons la prioritat». Però no és només el suport d'emmagatzematge que causa preocupació.
El fet que les dades digitals siguin comprensibles en el futur també és important. Quin és el
significat de la seqüència de bits en el suport d'emmagatzematge i com es pot interpretar en
el futur?
2.1. Estratègies de preservació digital
Des de 1995 s'han dut a terme diversos projectes i estudis sobre preservació digital en
un ampli ventall de temes. Aquests consistien en inventaris i valoracions de recursos
digitals, eines i mètodes per conservar material digital i estàndards i directrius per a la
preservació digital. La preservació digital fa referència a totes les accions necessàries per
garantir l'accés als materials digitals més enllà dels límits de les avaries dels mitjans o dels
canvis tecnològics. ~any 2000 s'han desenvolupat tres estratègies principals per a la
preservació digital: 10
• L'estratègia de preservació tecnològica. La preservació del software i el hardware
originals que van ser emprats per crear i donar accés a la informació. Inclou tant la
preservació del sistema operatiu original com la del hardware per fer-lo funcionar.
• L'estratègia d'emulació tecnològica. Els sistemes informàtics futurs poden imitar
plataformes informàtiques obsoletes. ~emulació és el procés d'imitar sistemes obsolets
en generacions d'ordinadors futures.
• L'estratègia de migració d'informació digital. La informació digital es recodifica en
nous formats abans que el format antic esdevingui obsolet. ~objectiu de la migració és
preservar el contingut intel·lectual dels objectes digitals i assegurar que els usuaris
puguin continuar recuperant-los, visualitzant-los i utilitzant-los malgrat els canvis
tecnològics constants.

Tot i que existeix un acord sobre les estratègies disponibles per a la preservació digital,
això encara no ha portat a uns punts comuns sobre com implementar aquestes estratègies
i sobre quina estratègia de preservació s'adiu més amb els diferents tipus de material
digital. Actualment s'estan duent a terme diversos experiments i estudis de viabilitat.
També s'ha de comentar que les tres estratègies de preservació digital s'apliquen a una
gran varietat de materials digitals, entre els quals hi ha bases de dades, programes informàtics,
imatges digitals, textos electrònics i pàgines web. La formació i l'opinió de les persones que
implementen les estratègies de preservació digital determinen com s'entenen i classifiquen
avui dia els materials digitals. Un lloc web és un tipus de text electrònic? Una base de dades
està inextricablement connectada amb el seu sistema de gestió de bases de dades? N'hi ha
prou amb preservar el resultat d'un càlcul per ordinador o també s'haurien de preservar els
algorismes com a tals?
Com a conseqüència d'aquestes divergències d'opinió sobre els materials digitals,
s'està desenvolupant una gran varietat de projectes i de línies d'investigació, de vegades
amb aproximacions fonamentalment diferents tot i que la naturalesa del material digital és
la mateixa.
La preservació digital és un camp de recerca relativament nou, i només les generacions
futures podran jutjar si les estratègies de preservació digital implementades avui eren les
correctes.
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2.2. ~Open Archival lnformation System (OAIS) 11
Recentment es va establir una norma internacional que està exercint una gran
influència en l'àmbit de recerca de la preservació digital. Aquesta norma, la Reference
Model for an Open Archival lnformation System (OAIS) , s'està desenvolupant sota la
direcció del Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS). El model de
referència ha estat adoptat com a estàndard ISO 14721:2003 i estableix un marc comú de
termes i conceptes rellevants per a l'arxivament a llarg termini de dades digitals. Un OAIS
es defineix com «Un arxiu , i consisteix en una organització de persones i sistemes que ha
acceptat la responsabilitat de conservar informació i fer-la accessible a una comun itat
designada». Una comunitat designada es defineix com «Un grup de consum idors
potencials identificat que hauria de ser capaç d'entendre un conjunt d'informació concret.
La comunitat designada pot estar formada per moltes comun itats d'usuaris». El model
OAIS ja s'empra àmpliament com a base per a una gran varietat d'iniciatives de
preservació digital.
El model OAIS es pot considerar un marc conceptual que informa sobre el disseny
d'arquitectures de sistema, però no assegura la coherència o la interoperabilitat entre
implementacions. El model de referència OAIS conté tres conceptes clau d'alt nivell:
1. L'entorn d'un OAIS. Un OAIS o arxiu està envoltat de Producers ('productors', que
proporcionen la informació que s'ha de conservar) , Consumers ('consumidors', que
interactuen amb els serveis OAIS per trobar i adquirir informació conservada d'interès),
i Management ('gestió', que estableix la política general OAIS com un component en
un domini de política més ampli).
2. Informació OAIS. El contingut digital és transportat del productor a l'arxiu, i de l'arxiu
al consumidor, en forma de tipus d'objectes d'informació (lnformation Packages). Cal
informació de representació (Representation lnformation) per tal d'entendre l'objecte
de dades (Data Object) que hi ha arxivat. Aquest és bé un objecte físic bé un objecte
digital. La informació de representació és aquella que relaciona un objecte de dades
amb conceptes més significatius. Així, un objecte d'informació (lnformation Object)
està format per dos components: l'objecte de dades i la informació de representació.
Un OAIS consisteix en diversos tipus d'objectes d'informació, un contenidor
conceptual de dos tipus d'informació: informació de contingut (Content lnformation) i
informació descriptiva sobre la preservació (Preservation Description lnformation,
PDl). La PDl es divideix en quatre tipus d'informació de preservació anomenats de
procedència (Provenance lnformation), de context (Context lnformation), de
referència (Reference /nformation) i de fixació (Fixity lnformation). Cal distingir entre
un tipus d'objecte d'informació conservat per un OAIS i els tipus d'objecte
d'informació que es lliuren a un OAIS i que es difonen des d'un OAIS. Aquestes
variants s'anomenen Submission lnformation Package (SIP), Archival lnformation
Package (AlP) i Dissemination lnformation Package (OlP).
3. Interaccions externes d'alt nivell. La interacció entre productor i consumidor amb
I'OAIS es basa en tipus d'objectes d'informació específics. Un productor lliura un
Submission lnformation Package (SIP) a I'OAIS perquè sigui utilitzat en la construcció
d'un o més AlP. Un consumidor rep un Dissemination lnformation Package (OlP),
procedent d'un o més AlP en resposta a una petició feta a I'OAIS.
El model funcional OAIS es compon de sis funcions arxivístiques:
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1. lngest ('ingestió'). Conté els serveis i les funcions que els Submission lnformation
Packages (SIP) accepten dels productors, prepara els Archivallnformation Packages
(AlP) per a l'emmagatzematge i garanteix que els AlP i la seva informació descriptiva
de suport s'estableixin dintre de I'OAIS.
2. Archival Storage ('emmagatzematge arxivístic'). Conté els serveis i les funcions
utilitzats per a l'emmagatzematge i la recuperació dels Archivallnformation Packages
(AlP).
3. Data Management ('gestió de dades'). Conté els serveis i les funcions per proveir,
mantenir i accedir a una àmplia varietat d'informació.
4. Administration ('administració'). Conté els serveis i les funcions necessàries per
controlar el funcionament diari de la resta d'entitats funcionals OAIS.
5. Preservation Planning ('pla de preservació'). Conté els serveis i les funcions que
controlen l'entorn de I'OAIS i proporcionen recomanacions per assegurar que la
informació emmagatzemada a I'OAIS continuï essent accessible a llarg termini per a
la comunitat designada, fins i tot si l'entorn informàtic original esdevé obsolet.
6. Access ('accés'). Conté els serveis i les funcions que fan que els documents
arxivístics i els serveis que hi estan relacionats siguin visibles per als consumidors.
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Figura 1. Entitats funcionals de I'OAIS. (Font: OASIS/18014721 :2003, p. 4-1.)

La figura 1 conté tant els tres conceptes d'alt nivell com les sis entitats del model de
referència OAIS. Es poden distingir tres àrees d'influència del model OAIS:
• Primer de tot, el model s'usa per a la compilació d'esquemes de metadades de
preservació. Més endavant s'aportarà informació de fons sobre les metadades de
preservació.
• En segon lloc, el model OAIS té un paper en l'arquitectura i el disseny dels sistemes de
preservació digital d'informació. La normativa de I'OAIS declara: «Els implementadors
utilitzaran aquest model de referència com una guia mentre desenvolupen una
implementació específica per proporcionar serveis i continguts identificats».
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• En tercer lloc, el model OAIS s'utilitza com una base per a la conformitat i molts
sistemes de preservació digital d'informació reclamen el compliment de l'GAIS. Tot i així,
encara no existeix un procés de certificació del model OAIS generalment acceptat. El
Research Libraries Group (RLG) i la US National Archives and Records Administration
(NARA) han creat un grup de treball per a la certificació de dipòsits digitals. El seu
objectiu és elaborar uns requisits de certificació per establir i seleccionar dipòsits
d'informació digital fiables.12
~estàndard OAIS distingeix sis responsabilitats obligatòries que una organització ha de
complir a fi d'operar un arxiu OAIS:

1. Negociar i acceptar informació apropiada dels productors d'informació.
2. Obtenir un control suficient de la informació aportada al nivell necessari per assegurarne la conservació a llarg termini.
3. Determinar quines comunitats haurien de formar part de la comunitat designada i, per
tant, haurien de poder entendre la informació proporcionada.
4. Garantir que la informació que s'ha de preservar sigui comprensible de manera
independent per a la comunitat designada.
5. Observar polítiques i procediments documentats que assegurin que la informació es
conserva malgrat qualsevol contingència raonable, i que en permetin la difusió en
còpies autenticades de l'original, o de manera que es pugui localitzar l'original.
6. Posar la informació conservada a disposició de la comunitat designada.
Hi ha un reconeixement creixent del fet que els diversos tipus de dades digitals
capturades de maneres diferents necessitaran diferents tipus de suport per preservar-se a
llarg termini. Els materials digitals altament estructurats solen ser inherentment més fàcils de
conservar i d'accedir-hi al llarg del temps. Els materials menys estructurats acostumen a ser
més difícils de tractar. Una altra manera de categoritzar la persistència inherent és veure si
els materials són homogenis. Això vol dir, si són materials estretament relacionats amb
normes conegudes i coherents pel que fa a estructura, paràmetres tècnics i metadades.
2.3. Metadades de preservació
Sense documentació un objecte digital només és una seqüència de dígits binaris. Si hi
ha documentació disponible sobre els objectes digitals, la seva longevitat millorarà. Això és
així perquè la informació sobre temes com el significat de la seqüència de bits que conforma
l'objecte digital, la informació i les dades bibliogràfiques sobre les característiques formals de
l'objecte informaran la gent i els sistemes sobre el contingut, el valor i el possible ús de
l'objecte digital. D'aquesta manera, la documentació sobre l'objecte digital, o metadades,
facilita moltíssim la longevitat de l'objecte.
El concepte metadades significa literalment 'dades sobre dades'. La bibliografia sobre
biblioteconomia i ciències de la informació publicada en els darrers anys adjudica un paper
significatiu a les metadades en relació amb la gestió d'objectes digitals.13 Les metadades es
poden considerar documentació que proporciona informació sobre les característiques de les
«coses», tant analògiques com digitals. El fet que cada vegada es presti més atenció a la
importància de les metadades es deu a l'ascens d'lnternet. lnternet no és una biblioteca
estructurada i ben organitzada. Els objectes a lnternet només es poden descobrir si hi ha
metadades disponibles sobre ells. En una biblioteca és possible cercar entre les col·leccions.
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Les metadades poden tenir una àmplia gamma de funcions. Es poden utilitzar per identificar
versions d'un objecte, per certificar-ne l'autenticitat, indicar-ne la categoria, controlar-ne els
drets de propietat intel-lectual, marcar l'estructura del seu contingut, etcètera. Per a aquestes
i altres funcions existeix un gran nombre d'iniciatives, projectes, estàndards i directriuS.14
Les metadades no només són importants per descobrir recursos, sinó també per a la
seva conservació. La informació sobre el context tecnològic i sobre altres contextos de la
creació i l'ús d'un objecte digital es coneix com a << metadades de preservació)). El model de
referència OAIS es refereix a les metadades amb el nom d'«informació de representació)) '
informació que correlaciona un objecte digital codificat amb informació més significativa.
Aquesta operació inclou els aspectes sintàctics, estructurals i semàntics d'una codificació. La
informació de representació no s'aplica tan sols als objectes digitals, sinó que també es pot
aplicar als formats en què estan codificats els objectes.
No existeixen metadades de preservació generalment acceptades que facilitin la
longevitat de les imatges digitals raster. Diverses comunitats van dissenyar conjunts
d'elements de dades que es poden emprar per millorar la longevitat de les imatges digitals
raster. En la propera secció d'aquest treball es presenten alguns conjunts d'elements de
dades rellevants. A més, les característiques dels elements de dades utilitzats, com la
formulació de la definició i del tipus de dades dels termes usats, difereix molt.
2.3.1. METS: Metadata Encoding and Transmission Standard
Un mètode emergent per emmagatzemar i expressar metadades, especialment per a
fonts audiovisuals i les seves representacions digitals, és l'ús d'un wrapper ('embolcall')
d'acord amb les especificacions METS. El METS, Metadata Encoding and Transmission
Standard, 15 s'ocupa de la proliferació dels conjunts d'elements de metadades en els darrers
anys. En aquest sentit, es tracta d'una mena de meta-metadades. El METS es pot considerar
una part integral del model de referència OAIS (vegeu la secció 2.2.) i serveix per facilitar
l'intercanvi d'objectes digitals d'un dipòsit a un altre.16 Un document METS està format per set
seccions principals:
1. Capçalera METS: la capçalera descriu el document METS mateix, per exemple dóna
informació sobre el creador.
2. Metadades descriptives: poden assenyalar metadades descriptives externes al
document METS, per exemple un registre en un catàleg. Les metadades descriptives
també poden estar incrustades internament.
3. Metadades administratives: proporcionen informació sobre com van ser creats i
emmagatzemats els objectes digitals, sobre els drets de propietat intel-lectual, les
metadades sobre l'objecte original del qual deriva l'objecte digital de la biblioteca i la
informació sobre la procedència dels fitxers que componen l'objecte digital de la
biblioteca. A l'igual de les metadades descriptives, les administratives poden ser bé
externes al document METS, bé codificades internament.
4. Secció de fitxers: fa una relació de tots els fitxers amb contingut que conformen les
versions electròniques de l'objecte digital.
5. Mapa estructural: és el cor d'un document METS. Traça una estructura jeràrquica per
a l'objecte digital de la biblioteca i enllaça els elements de l'estructura amb els fitxers
de contingut i metadades que pertanyen a cada element.
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6. Enllaços estructurals: permet als creadors METS prendre nota de l'existència
d'hiperenllaços entre nodes en la jerarquia esbossada al mapa estructural. Aquesta
funció és especialment valuosa a l'hora d'utilitzar el METS per arxivar llocs web.
7. Comportament: es pot utilitzar per associar comportaments d'executables
(programes informàtics) amb contingut a l'objecte METS. Aquesta secció no és
rellevant per a imatges digitals raster.
El METS fa servir el llenguatge XML. 17 Un esquema XML defineix els continguts possibles
d'un document XML. Amb el METS, una col·lecció d'objectes digitals relacionats, per exemple
les pàgines digitalitzades d'un llibre o les fotografies digitalitzades d'un àlbum, es poden
agrupar. El METS presenta una aproximació liberal pel que fa al format dels elements de
dades que descriuen els objectes digitals: es pot utilitzar qualsevol format. Els sistemes que
fan servir l'estàndard METS encara es troben en fase de prototipus. La figura 2 conté un
exemple d'una petita part d'un document METS, concretament de la secció de fitxers.
L.:exemple fa evident que quatre imatges digitals pertanyen a un mateix grup. Les quatre
imatges podrien ser imatges digitals raster d'una sèrie.

<METS:fileGrp>
<METS:file GROUPI0 ="129131-1"
<METS:file GROUPI0="129131-2"
<METS:file GROUPI0="129131-3"
<METS:file GROUPI0="129131-4"
</METS:fileGrp>

MIMETYPE="image/tiff"
MIMETYPE="image/tiff"
MIMETYPE="image/tiff"
MIMETYPE="image/tiff"

10="_79926"
10="_79927"
10="_79928"
10="_79929"

SEQ="1 "><IMETS:file>
SEQ="2"><1METS:file>
SEQ="3"></METS:file>
SEQ="4"><1METS:file>

Figura 2. Petita part de (de la secció de «Fitxers») d'un document METS, que estableix que quatre imatges digitals (en format
TIFF) pertanyen al mateix grup.

2.4. Preservació de formats de fitxer digitals
La forma en què estan disposats els dígits binaris en un fitxer digital depèn del format del
fitxer. La informació sobre la sintaxi i la semàntica internes del format del fitxer és important
per tal d'entendre i processar el fitxer digital. Els registres de formats que contenen informació
de representació sobre els formats digitals poden contribuir a assegurar l'accés a llarg termini
als fitxers digitals. Un registre de formats es pot utilitzar per identificar, validar, caracteritzar,
transformar i lliurar objectes digitals, també a llarg termini.
El Global Digital Format Registry (GDFR) és un exemple d'iniciativa que investiga les
possibilitats d'establir un registre de formats sostenible. 18 El model de dades provisional per al
GDFR inclou propietats del registre mateix i propietats del format. Les propietats del format
estan subdividides en propietats descriptives, propietats tècniques, propietats del sistema i
propietats administratives. El disseny del model de dades es va regir per la pregunta: «Quina
informació voldries tenir avui per manipular un objecte digital de fa cinquanta anys?»
Actualment s'està desenvolupant un prototipus del GDFR, però encara estem lluny d'un
registre de producció operacional.
Fa poc els Arxius Nacionals del Regne Unit van iniciar un registre de formats de fitxer
amb el nom de PRONOM. 19 Tal com consta als seus llocs web: «PRONOM és una font en línia
que aporta informació sobre formats de fitxer i productes de software. És un recurs per a
qualsevol persona que necessiti informació tècnica imparcial i definitiva sobre els formats de
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fitxer emprats per emmagatzemar registres electrònics, i sobre els productes de software
necessaris per crear, reproduir o migrar aquests formats.» Actualment el sistema PRONOM
conté informació molt limitada sobre formats de dades.
A més dels registres de formats, s'estan desenvolupant eines per realitzar la identificació,
la validació i la caracterització específica del format d'objectes digitals. La identificació és el
procés de determinació del format específic d'un objecte digital. La validació és el procés que
determina la conformitat d'un objecte digital a les especificacions del seu suposat format. La
caracterització és el procés d'extreure informació de preservació (referència model OAIS) o
metadades d'un objecte. Quan es trameten metadades externes a un dipòsit en associació
amb objectes digitals, s'hauria de comprovar que fossin coherents.
El JHOVE (JSTOR/Harvard Object Validation Environment) és un marc extensible per a
aquestes identificació, validació i caracterització específica del format d'objectes digitals. 20 El
programa JHOVE disponible actualment conté mòduls per a diversos formats de fitxer
d'imatges raster, com els populars GIF, JPEG, TIFF i PDF.
El registre de formats i la identificació, validació i caracterització d'objectes digitals
encaixen molt bé en el model de referència OAIS (vegeu la secció 2.2.), principalment pel que
fa a les entitats productor i arxiu.
2.5. Longevitat dels suports d'emmagatzematge dels objectes digitals
~any 1995 el Departament de Defensa dels Estats Units va demanar al Laboratori Nacional
de Mitjans que realitzés una investigació sobre l'expectativa de vida dels suports
d'emmagatzematge per a les dades digitals. ~expectativa de vida real d'un suport d'emmagatzematge concret depèn de la qualitat dels suports manufacturats, la quantitat de vegades que
s'hi accedeix durant la seva vida útil, la cura amb què es manipula, la temperatura i la humitat
d'emmagatzematge, la netedat de l'entorn d'emmagatzematge i la qualitat de l'enregistrador usat
per escriure al suport d'emmagatzematge. 21 La investigació va tenir en compte els tipus de suport
següents: la cinta magnètica, el disc òptic, el paper i la pel·lícula. Els dos factors principals que
afecten l'expectativa de vida dels suports són la temperatura d'emmagatzematge i la humitat
relativa de l'aire. Una temperatura d'emmagatzematge de 1O QC i una humitat relativa del 25%
garanteixen una expectativa de vida fiable d'almenys vint anys, tant per a Digital Linear Type (OLT}
magnètic com per a CD-ROM com a disc òptic. Els millors venedors d'aquests productes poden
oferir suports amb una expectativa de vida de cent anys com a mínim. S'assumeix que els nous
suports són utilitzats, que s'hi accedeix amb poca freqüència, que estan ben emmagatzemats,
segons les condicions ambientals indicades, i que l'entorn d'emmagatzematge és net i no hi ha
pols, fum, menjar, verdet, llum natural directa i contaminants gasosos.
Malgrat el fet que, en general, el paper i el microfilm tenen una expectativa de vida més
llarga que el disc òptic i la cinta magnètica, la durabilitat de les dades digitals expressades en
col·leccions de bits i bytes serà prou bona per a un emmagatzematge fiable al llarg d'un segle.
La norma ISO 18921 :2002 està disponible per estimar l'expectativa de vida dels CD-ROM
partint dels efectes de la temperatura i la humitat relativa.22 ~objectiu de la norma és establir
una metodologia per calcular l'expectativa de vida de la informació emmagatzemada en CDROM. Aquesta metodologia proporciona un procediment sòlid, tant tècnicament com
estadísticament, per obtenir i avaluar dades de proves accelerades. Una mesura important
per determinar si un CD-ROM encara és accessible és la taxa d'error de blocs o BLER. Això
és la ràtio de blocs erronis mesurats per segon a l'entrada al descodificador de dades.

35

La longevitat de les imatges digitals raster

Es pot concloure que ~xisteixen suports fiables per emmagatzemar dades digitals durant
llargs períodes de temps. Es probable que el hardware per accedir a la seqüència de bits en
els suports esdevingui obsolet ben aviat. Monitorar el hardware disponibles per llegir els
suports és tan important com controlar els suports d'emmagatzematge. Un risc més gran de
perdre les dades digitals el constitueix el fet que la interpretació i el processament de dades
requereix aplicacions que poden esdevenir obsoletes. La durabilitat del format de dades té
més importància que la durabilitat del suport d'emmagatzematge.
Recentment s'ha publicat l'informe Care and Handling of CDs and DVDs: A Guide for
Librarians and Archivists. Aquest informe descriu en un llenguatge no tècnic els diversos tipus
de CD i DVD usats actualment, com estan fets i com operen. L.:informe també conté informació
industrial actual sobre la longevitat dels suports, les condicions que influencien l'expectativa
de vida i sobre com tenir cura dels suports òptics. 23

3. Preservació digital d'imatges digitals raster
Aquesta secció tracta temes rellevants per a l'accés a llarg termini d'un objecte digital
específic, concretament les imatges digitals raster, i consta de dues parts. La primera s'ocupa
dels formats estàndard de fitxer d'imatge disponibles i intenta respondre la pregunta de quin
format estàndard de fitxer d'imatge és el més durador. La segona part explica detalladament una
sèrie de conjunts d'elements de metadades que faciliten la durabilitat d'una imatge digital raster.

3.1 . Formats estàndard de fitxer d'imatge
Una manera òbvia de crear objectes digitals duradors és utilitzar formats de dades
estandarditzats. Un estàndard es considera un objecte ben dissenyat, àmpliament utilitzat i
que gaudeix d'un gran suport. Empíricament els requisits per als formats de dades estàndard
es donen seguits d'una avaluació dels formats de dades per a imatges digitals raster
existents. Un format de dades estàndard per a objectes digitals ha de complir aquestes tres
condicions:

1. Una comunitat gran ha de fer servir el format de dades durant un període de temps
considerable. Convertir en obsolet un format de dades usat per una extensa comunitat
tindrà una influència negativa en la reputació de l'organització que va crear el format
de dades. L.:organització probablement tindrà en compte la comunitat d'usuaris a l'hora
de redissenyar el format de dades.
2. Les especificacions del format de dades s'han de trobar en el domini públic o han
d'estar publicades i avalades per una organització creadora d'estàndards (SDO), com
l'ISO.
3. Una àmplia gamma de sistemes importants ha d'utilitzar el format. Per exemple, un
nombre significatiu de dispositius de captura d'imatges, així com de sistemes de
processament d'imatges, ha de fer servir un format de dades estàndard d'imatges
digitals. La funcionalitat entre plataformes del format de dades també és una
característica d'aquest requisit.
Quant als tipus específics d'objectes digitals, concretament les imatges digitals raster, es
poden formular tres requisits més per a un format de dades estàndard. Aquests requisits es

36

La longevitat de les imatges digitals raster

basen en el principi que el format de dades ha de permetre la creació d'imatges digitals raster
d'alta qualitat:
4. La compressió de dades no està permesa per dues raons. La compressió de dades
provocarà una pèrdua de qualitat d'imatge, i una imatge digital comprimida té un risc
més gran d'esdevenir il·legible que no pas una de no comprimida. Ara aclari rem
aquestes dues qüestions. Les imatges raster solen ser molt grans, per això s'apl iquen
algorismes de compressió de manera generalitzada a fi de reduir l'emmagatzematge
de les dades. La majoria d'algorismes de compressió per a imatges raster es basa en
el principi que l'ull humà no és capaç de distingir els diferents colors que apareixen en
una imatge. Si es dóna el mateix codi a colors molt similars de l'espectre, es pot reduir
el nombre de codis de dades requerit i, per tant, la mida del fitxer. En gairebé tots els
casos la compressió d'imatges digitals de fotografies implicarà una pèrdua de qualitat.
La compressió de dades eficient és una qüestió de disseny molt important pel que fa
als formats de dades per a imatges de mapes de bits desenvolupats en els últims
temps. L.:estàndard JPEG 2000, que ha estat desenvolupat recentment, n'és un bon
exemple. 24 Un bit corrupte en un fitxer d'imatge comprimit es tradueix en una «imatge
morta»; en canvi, el més probable és que un bit corrupte en una imatge no comprimida
només sigui un «píxel mort». Així doncs, una imatge raster no comprimida es
considera més duradora que una de comprimida, ja que la primera segurament es
podrà seguir interpretant encara que alguns bits s'hagin alterat amb el pas del temps.
5. Un format de dades durador per a imatges digitals raster hauria de contenir eines per
emmagatzemar metadades de preservació. La qualitat i la granularitat de les metadades
és un factor important per a l'ús futur del format de dades i de la seva longevitat.
6. Un format de dades d'imatges digitals ha de permetre la codificació de característiques
específiques significatives, per exemple tots els colors, els detalls i el rang dinàmic d'un
original o d'una escena capturada.
Avui dia s'està desenvolupant una quantitat considerable de formats de fitxer gràfic, i en
el futur també s'introduiran nous formats. A fi de determinar quin format de fitxer compleix
millor les sis condicions presentades anteriorment, s'avaluaran i es compararan diversos
formats de fitxer estàndard.
Un dels requisits d'un format de fitxer digital raster durador és que ha d'existir durant un
període de temps considerable. La llista de formats de fitxer que apareix a l' Encyc/opedia ot
Graphics File Formats/ 5 publicada fa uns deu anys, s'utilitza com a referència per als formats
estàndard de fitxer d'imatge raster potencialment rellevants. Hi ha quatre formats de fitxer
raster esmentats al llibre que encara s'usen actualment. Aquests formats de fitxer són el TIFF
(Tagged Image File Format), el JPEG (Joint Photographers Expert Group), el GIF (Graphic
File Format) i el PNG (Portable Network Graphics).
Tres d'aquests formats de fitxer mencionats a l'enciclopèdia es fan servir amb força
regularitat, concretament el TIFF, el JPEG i el GI F. El JPEG compta amb una comunitat d'usuaris
molt gran, perquè l'utilitzen tots els navegadors web estàndard. Els navegadors web també fan
servir el GI F, però aquest format de fitxer utilitza un algorisme de compressió patentat i no s'usa
de manera tan generalitzada a la xarxa. El format PNG sembla molt adequat per funcionar com
a format estàndard de fitxer per a imatges digitals duradores, principalment perquè va ser
dissenyat per un grup independent. Però el PNG aplica per defecte un algorisme de compressió
(sense pèrdua) i la comunitat d'usuaris de PNG no és gaire gran. A la taula 1 es mostra fins a
quin punt els quatre formats de fitxer compleixen les condicions de durabilitat.26
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Requisits dels fitxers raster

TIFF

JPEG

GIF

PNG

1

És usat per una extensa comunitat durant un període de temps llarg

+

+

+

-

2

Hi ha publicada l'especificació del format de fitxer

+

+

+

+

3

És utilitzat per una gran varietat d'aplicacions

+

+

+

+

4

Utilitza imatges no comprimides I imatges d'una sola pàgina

+

-

-

5

Eines per a metadades de preservació

+

-

+

-

-

6

Permet la <<captura total d'informació»

+
+

Taula 1. Especificacions de durabilitat i formats de fitxer digital raster.

El format de fitxer d'imatge TIFF sembla l'estàndard més durador per a la codificació
d'imatges digitals que són substituts digitals d'alta qualitat de fotografies històriques.
3.1.1. El format de fitxer d'imatge TIFF
El format de fitxer d'imatge raster TIFF (Tagged Image File Format) compleix els tres
primers requisits per a objectes digitals duradors esmentats anteriorment. Aquest format de
fitxer és independent de hardware i software i fa més de deu anys que funciona. Totes les
iniciatives de conversió digital del sector de patrimoni cultural que aspiren a crear fitxers
mestres digitals d'alta qualitat utilitzen aquest format per emmagatzemar imatges raster.
~especificació de la versió més recent del format de dades TIFF es troba disponible
gratuïtament a la pàgina web d'Adobe. 27 La versió 6 de TIFF es va posar a disposició pública
l'any 1992. ~especificació TIFF original va ser llançada al mercat el 1986 per I'Aidus
Corporation, que més tard va ser adquirida per Adobe, com un mètode estàndard d'emmagatzematge d'imatges en blanc i negre creades per escàners i programes d'autoedició. La
funcionalitat de les versions subsegüents del format de fitxer d'imatge raster TIFF va millorar
enormement. La versió TIFF 6.0 fa servir la codificació del color, mètodes de compressió i
metadades. No hi ha cap indici que s'hagi de publicar una nova versió del format de fitxer. Si
es publiqués, és previsible que el nou format fos compatible amb les versions anteriors.
Segons rumors a lnternet, en arxius de grups de discussió sobre gràfics, Adobe no va quedar
satisfet amb el llegat de l'estàndard TIFF en adquirir Aldus, perquè és un competidor de
l'estàndard PDF desenvolupat per Adobe. Però Adobe no pot abandonar l'ús de l'estàndard
TIFF perquè la comunitat d'usuaris que l'empra és molt gran.
~èxit del TIFF com un estàndard àmpliament utilitzat per a imatges digitals raster es
deu a la seva naturalesa extensible i a l'ús de nombrosos esquemes de compressió de
dades. D'aquesta manera, els programadors poden personalitzar el format per adaptar-lo a
qualsevol necessitat concreta d'emmagatzematge de dades. Tant les imatges comprimides
com les no comprimides es poden codificar amb l'estàndard TIFF i també és possible
emmagatzemar més d'una imatge en un format de fitxer formatat segons l'estàndard TIFF.
~estàndard TIFF permet incloure una quantitat il·limitada d'informació privada o per a
propòsits especials, per exemple metadades de preservació. Això significa que els trets que
escurcen la longevitat de les imatges digitals també formen part d'aquest format de fitxer
estandarditzat.
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Un inconvenient de l'estàndard TIFF és que els navegadors web no l'utilitzen. Cal una
aplicació d'ajuda, un connector o la conversió a un altre format de fitxer (per exemple el JPEG)
perquè el navegador web pugui processar una imatge. Un fitxer TIFF no pot tenir més de
quatre gigabytes de dades raster.
Base TIFF
~...:especificació de la versió 6.0 està dividida en dues parts: la base TIFF i les extensions
TIFF. La base TIFF és el nucli del format TIFF, els fonaments que tots els programadors TIFF
haurien d'utilitzar en els seus productes. Les extensions TIFF són les característiques del
format TIFF no necessàriament utilitzades per tots els lectors TIFF, cosa que pot dificultar un
bon intercanvi i reduir la durabilitat de la imatge digital.
Un fitxer TIFF comença amb una capçalera de fitxer d'imatge de vuit bytes. Els dos
primers bytes d'aquesta capçalera defineixen l'ordre de bytes utilitzat al fitxer. El segon i el
tercer bytes contenen un número arbitrari en format acuradament escollit, també anomenat
número màgic, que identifica el fitxer com a fitxer TIFF. Els darrers quatre bytes de la
capçalera del fitxer contenen una referència a la ubicació del primer Image File Directory
(IFD). Aquest «byte offset» sempre es refereix a una ubicació respecte del començament del
fitxerTIFF. L..:IFD és la segona secció d'un fitxerTIFF que conté camps d'informació o etiquetes
que es descriuen a continuació. La tercera secció d'un fitxer TIFF conté les dades del mapa
de bits. Un tret essencial de l'estàndard TIFF és que es compon de camps que contenen
informació sobre les dades del mapa de bits. Els sistemes de processament d'imatges
necessiten aquesta informació per reproduir la imatge. Altres camps es fan servir per
emmagatzemar documentació textual sobre la imatge. La base TIFF té trenta-sis camps. A la
taula 2 apareixen llistats en ordre ascendent per codi decimal.
Quant a les imatges digitals raster hi ha dos tipus d'imatges TIFF pertinents: escala de
grisos i tot color. Els requisits de digitalització determinen si s'aplica una imatge a escala de
grisos o una imatge a tot color. La base TIFF estableix una sèrie de camps obligatoris per a
aquests tipus d'imatges que es poden trobar a la tercera columna de la taula 2.
Un fitxer base TIFF amb una imatge a escala de grisos necessita onze camps d'informació.
Un fitxer base TIFF amb una imatge a tot color necessita dotze camps d'informació. El camp
d'informació «SamplesPerPixel» és opcional per a imatges a escala de grisos, però és obligatori
per a imatges a tot color. La ubicació real de les dades en un fitxerTIFF és força complexa, i tres
camps d'informació obligatoris en una base TIFF gestionen la ubicació de les dades d'imatge.
Aquests camps d'informació són «StripOffsets», «RowsPerStrip» i «StripByteCounts».
La base TIFF utilitza un petit nombre de mètodes de compressió de dades, codificats en
el camp d'informació 259. Atès que les imatges duradores no haurien de ser comprimides,
aquest camp d'informació ha de tenir el valor «1 », que significa «no- compressió» . La resta
de camps d'informació de l'especificació de la base TIFF proporcionen les característiques
dels píxels que conformen les dades raster. No es necessita un valor fixat per a la
interpretació fotomètrica. El valor determina si «O» és reproduït com a blanc (valor = O) o «O»
és reproduït com a negre (valor = 1).
La cinquena columna de la taula 2 indica si les dades del camp d'informació es poden
considerar metadades de preservació per a imatges digitals raster, bé en escala de grisos bé
a tot color. Les metadades de preservació són documentació que ajuda els futurs usuaris de
la imatge (persones i sistemes) a entendre i processar la imatge. Com més informació hi hagi
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millor, però els camps d'informació que no són rellevants per al tipus d'imatge o els camps
d'informació que obstaculitzen la durabilitat digital, per exemple els camps d'informació que fan
servir documents multipàgina, així com camps d'informació classificats com a «no recomanables
per a l'intercanvi general» segons l'estàndard TIFF 6.0, estan exclosos d'aquesta llista.
La taula 2 presenta vint-i-quatre camps d'informació de baseline TIFF que observen la
durabilitat digital. ~aplicació de cinc camps d'informació dificulta la durabilitat digital i set
camps d'informació no són rellevants per a la durabilitat digital.

Nom d'etiqueta

Codi
decimal

NewSubfileType

254

SubfileType

255

lmagewith

256

lmagelength

257

BitsPerSample

258

Obligatori per a
imatges a escala de
grisos/a tot color

Valor (si és aplicable per a imatges a
escala de grisos i a tot color)

!.:ús
Metadades
de
n'obstaculitza
preservació la durabilitat

x
x
x
x
x

Número de píxels
Número de píxels
8 per a escala de grisos

x
x
x

i 8 8 8 per a tot color
Compression

259

Photometric
lnterpretation

262

Thresholding

263

x
x

1 = «no comprimida»

O o 1 per a escala de grisos/

x
x

2 per a tot color

CeiiWidth

264

Celllength

265

FiiiOrder

266

Image
Description

270

Make

271

Fabricant escàner

Model

272

Model escàner

StripOffsets

273

Orientation

274

SamplesPer Pixel
(required for full
colour images)

277

x

RowsPerStrip

278

StripByteCounts

279

x
x

MinSampleValue
MaxSampleValue

280

XResolution

282

x

Número de píxels per unitat de
resolució(= etiqueta 296)

YResolution

283

x

Número de píxels per unitat de

x

x

x
x
x

Base T IFF només usa valor <<1,
"1 , per a imatges a escala de
grisos (opcional)
«3» per a imatges a tot
color (RGB)

Conté mín. I màx. valors pfxel

281

per a estadístiques

resolució (=etiqueta 296}
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Nom d'etiqueta

Planar

Codi
decimal

Obligatori per a
imatges a escala de
grisos/a tot color

284

Valor (si és aplicable per a imatges a
escala de grisos i a tot color)

LÚS
Metadades
de
n'obstaculitza
preservació la durabilitat

Base TIFF només usa valor «1"

Configuration

x
x

FreeOffsets

288

FreeByteCounts

289

GrayResponse

290

x

GrayResponse
Curve

291

x

Resol ution Unit

296

Unit

x

1 (= cap) o 2 (= polzada) o

x

3 (=cm)
Software

305

DateTime

306

data/hora de creació de la imatge

Colormap

320

Només rellevant per a imatges

Artist

315

HostComputer

316

ExtraSamples

338

x
x

de paleta de color

Copyright

33432

x
x
x
Informació sobre els drets d'autor

x

Taula 2. Avaluació dels camps d'informació Baseline TIFF 6.0.

En principi, el format de fitxer base TIFF versió 6.0 compleix els sis requisits per a
imatges raster duradores. Les extensions TIFF 6.0 s'analitzen seguidament a fi de determinar
si existeixen millors mètodes per a la formulació de metadades de preservació i la codificació
de totes les característiques significatives obligatòries.
Extensions Tl FF
Les extensions TIFF són característiques TIFF que poden no ser utilitzades per tots els
lectors TIFF. t.: estàndard TIFF 6.0 oficial conté diverses extensions TIFF i n'hi ha unes quantes
que estan publicades independentment de l'estàndard TIFF 6.0 publicat oficialment.
t..:especificació TIFF 6.0 publicada oficialment conté quatre grups d'extensions. Un grup
d'extensions fa referència als mètodes de compressió de dades. Un altre grup s'ocupa d'una
alternativa per a l'organització de la imatge en mosaics en lloc de tires. El tercer tipus
d'extensió millora la qualitat d'un tipus específic d'imatges, concretament les imatges a mitja
tinta. t..:única extensió rellevant per a la durabilitat de les imatges digitals és l'extensió TIFF 6.0
per a una millor gestió del color. t..:espai de color CIELAB, utilitzat per l'extensió en
l'especificació de la versió TIFF 6.0, té una excel·lent aplicabilitat per a la manipulació,
independent de qualsevol dispositiu, d'imatges de tons continus. Per a substituts digitals de
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fotografies en color, per exemple, aquest espai de color d'alta qualitat és molt important. Si
s'usa l'espai de color CIELAB, l'etiqueta d'informació 262 (interpretació fotomètrica) hauria de
tenir el valor «8». Aquest valor té el significat «1976 CIE L*a*b».
A més de les extensions que formen part de l'estàndard oficial TIFF també hi ha una sèrie
d'extensions publicades de manera independent. N'esmentem alguns exemples: una
especificació TIFF especial per a aplicacions GIS, una especificació TIFF que utilitza el
mètode de compressió JPEG i una extensió TIFF com a format d'intercanvi de preimpressió.
En principi l'especificació TIFF compleix els criteris per funcionar com estàndard per a la
creació d'imatges digitals duradores, però no s'haurien de fer servir les característiques que
n'obstaculitzen la durabilitat, com la compressió i la inclusió d'etiquetes privades no
estàndard. Això vol dir que l'estàndard TIFF és força relaxat i tolerant quan es tracta de
complir amb la norma. 28
Hi ha una extensió al formatTIFF 6.0 que gaudeix de la categoria de norma internacional
ISO i que es pot considerar un format de fitxer durador: el TIFF/EP (TIFF/Eiectronic
Photography); el format de dades d'imatge TIFF/EP es desenvolupa com un estàndard per a
la codificació d'imatges de càmeres electròniques i està basat en la versió 6.0 TIFF, però el
TIFF/EP conté diverses etiquetes noves. 29 El TIFF/EP també es coneix amb el nom de EXIF
(Exchangeable Image File Format). Aquest format té un paper important en la formulació de
metadades, en parlarem més endavant.
L..:especificació TIFF 6.0 es pot considerar duradora, sempre que s'apliqui d'una manera
específica. No s'ha d'utilitzar cap mètode de compressió i no s'han de crear imatges de
múltiples pàgines. L..:especificació TIFF 6.0 conté una sèrie d'etiquetes d'informació que
permeten l'emmagatzematge de metadades de preservació. En canvi, a la base TIFF
l'emmagatzematge de metadades de preservació és bastant limitat. Només es disposa d'una
quantitat limitada de camps d'informació per a l'emmagatzematge de metadades de
preservació. A més a més, l'abast i l'objectiu d'aquests camps d'informació es descriu de
manera força vaga. Per exemple, els requisits del camp d'informació «lmageDescription» no
s'especifiquen. La codificació de totes les característiques significatives també és
problemàtica, perquè la base TIFF no aplica la codificació acurada de la informació de color.
L..:extensió TIFF 6.0 conté un espai de color d'alta qualitat (CIE LAB) que aplica la codificació
acurada de colors.

3.2. Metadades de preservació rellevants per a la longevitat d'imatges digitals raster
Les metadades de preservació constitueixen una documentació que té un paper
important quant a l'accés a llarg termini a objectes digitals. El model de referència OAIS
(vegeu la secció 2.2.) es pot fer servir per a la formulació d'elements de dades que els usuaris
del futur, la comunitat designada, necessitaran a fi d'entendre i processar l'objecte digital.
Actualment existeix un cert nombre de conjunts d'elements de dades, o esquemes, que poden
tenir un paper determinant en la longevitat de les imatges digitals raster. L..:esquema
SEPIADES, 30 orientat a la catalogació d'un gran nombre de característiques de col-leccions
fotogràfiques, n'és un exemple. També es poden emprar estàndards per a la representació i
la comunicació d'informació bibliogràfica, com el MARC, 31 per a la formulació de metadades
de preservació de material «no-llibre». L..:objectiu del projecte PREMIS és desenvolupar
mètodes i recomanacions millors per a la implementació de metadades de preservació per a
objectes digitals. 32 Les conclusions del projecte PREMIS apareixeran al final de 2004.
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En general els elements de dades que formen part d'un esquema de metadades es
poden emmagatzemar de tres maneres. En primer lloc, els elements de dades es poden
emmagatzemar a la capçalera del fitxer d'imatge, com el camp d'informació en un fitxer TIFF
(vegeu la secció 3.1.1. ). Els elements de dades també es poden emmagatzemar en el sistema
de fitxer mitjançant els noms dels directoris i els fitxers d'imatges. En tercer lloc, els elements
de dades poden ser emmagatzemats en una base de dades independent.
Una prometedora construcció estandarditzada per expressar metadades de preservació
és l'«embolcall» (wrapper) METS (vegeu la secció 2.3.1.). Un document METS és un
document formatat en XML que conté totes les metadades rellevants d'un objecte digital o
d'un conjunt d'objectes digitals relacionats, així com dels seus originals analògics.
En la propera secció d'aquest treball ens ocuparem amb més detall d'un tipus concret de
metadades de preservació, les metadades tècniques per a imatges digitals raster. Les
metadades tècniques només són un subgrup del conjunt d'eines complet de preservació
necessari per a l'accés a llarg termini, però sovint se l'ha anomenat la primera línia de defensa
contra la pèrdua d'accés. La documentació tècnica és rellevant pel que fa a dos camps
estretament relacionats. En primer lloc, les metadades tècniques faciliten l'intercanvi fluid
d'imatges digitals entre sistemes diferents. En segon lloc, un procés futur de migració mitjançant
la còpia d'imatges a nous formats es beneficia de les metadades tècniques estandarditzades.

3.2.1. Metadades tècniques per a imatges digitals raster
El camp d'informació de l'estàndard TIFF conté diversos elements de dades que es
poden considerar igual de rellevants per a l'accés a llarg termini (vegeu la taula 2). El conjunt
de camps d'informació s'amplia gràcies a altres estàndards. Si s'utilitza un format de fitxer
d'imatge no-TI FF es necessitarà una construcció alternativa per expressar les metadades de
preservació. Hi ha dos estàndard relacionats amb l'estàndard TIFF que són importants per a
l'expressió de metadades tècniques d'imatges digitals raster: l'estàndard EXIF i l'esborrany de
l'estàndard NISO Z39.87.
!..:estàndard EXIF i l'especificació relacionada DCF sorgeixen de la comunitat de
fabricants de càmeres digitals. 33 Aquest estàndard és rellevant per a imatges creades
digitalment. !..:esborrany de l'estàndard NISO Z39.87 Technical Metadata for Digital Still
lmages l'ha iniciat la comunitat de patrimoni cultural i està dirigit principalment a la formulació
de metadades tècniques de substituts digitals d'originals analòg ics. 34

EXIF i DCF

EX/F significa 'Exchangeable Image File Format', i és un estàndard per emmagatzemar
informació d'intercanvi en fitxers d'imatge, especialment en les que utilitzen la compressió
JPEG. !..:especificació DCF (Design Rule for Carnera File system) es va redactar a fi de
simplificar l'intercanvi de fitxers d'imatges i de fitxers relacionats en càmeres digitals i altres
aparells. El DCF formula els noms de fitxers i la disposició de directoris. EXIF emmagatzema
metadades al començament dels fitxers i utilitza l'espai de color estàndard sRGB.35 La majoria
de càmeres digitals actuals fan servir el format EXIF i l'especificació DCF, per exemple les
càmeres digitals fabricades per Canon, Kodak, Sony i Olympus. El format ha estat desenvolupat
per l'Associació d'Indústries de Tecnologia de la Informació i Electrònica del Japó (JEITA). El
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format de fitxer d'imatge EXIF es va crear amb l'objectiu de convertir-se en un format comú
per als fitxers d'imatge emprats amb càmeres fotogràfiques digitals i altres aparells
relacionats, per tal de fer aquests productes més convenients per als usuaris finals. La
creixent popularitat de les càmeres digitals ha fet que augmentés la demanda de fitxers
d'imatges intercanviables, que permetran que les imatges captades per una càmera es
puguin veure en una altra, o que es puguin imprimir directament.
La versió 2.2 EXIF, elaborada l'abril de 2002, especifica l'estructura dels fitxers de dades
d'imatge i dels camps d'informació o etiquetes emprades per l'estàndard. ~estàndard EXIF
amplia els camps d'informació TIFF obligatoris amb etiquetes EXIF addicionals. La figura 3
conté les metadades tècniques segons l'estàndard EXIF creades per una càmera digital
corrent. Les metadades es mostren en forma de fitxer XML. ~estàndard EXIF conté moltes
més etiquetes, però la càmera no les fa servir totes. D'acord amb l'estàndard EXIF, el codi «1 »
per a l'etiqueta <ColorSpace> es refereix a l'espai de color sRGB.
~estàndard EXIF especifica les tres etiquetes següents per inserir dates; cadascuna té
un significat específic:
• <DateTime> registra la data i l'hora de l'actualització del fitxer, com un segell de temps
del fitxer.
• <DateTimeOriginal> registra la data i l'hora en què es va captar la imatge.
• <DateTimeDigitised> indica la data i l'hora en què es van crear les dades digitals.
Per a les càmeres digitals, en molts casos els continguts de les tres etiquetes són
idèntics, com es pot veure en la figura 3.
<Exif>
<CameraManufacturer>Canon<./CameraManufacturer>
<CameraModei>Canon PowerShot A70<./CameraModel>
<Orientatlon>top, left<./Orlentatlon>
<X.Resolution>1/180<./XResolution>
<YResolution>1/180<./YResolution>
<ResolutionUnit>lnches<./ResolutionUnit>
<DateTime>2004:07:21 12:51 :34<./DateTime>
<YCBCrPositioning>Centered<./YCBCrPosltioning>
<ExposureTime>1/60 sec<./ExposureTime>
<FNumber>4.0<./FNumber>
<ExlfVerslon>0220<./ExlfVerslon>
<DateTimeOriginal>2004:07:21 12:51:34<./DateTimeOrlglnal>
<DateTimeDigitized>2004:07:21 12:51 :34<./DateTimeDigitized>
<BitsperSample>2<./BitsperSample>
<ExposureBiasValue>O.O<./ExposureBiasValue>
<MaxApertureValue>4.0<./MaxApertureValue>
<MeterlngMode>Multi Segment<./MeteringMode>
<Fiash>Unknown<./Fiash>
<Focallength>11.1 O mm</Focal Length>
<FiashPixVersion>0100<./FiashPixVersion>
<ColorSpace>1<IColorSpace>
<Width>1536 plxels<./Width>
<Height>2048 pixels<./Height>
<SensingMethod>One-chip color area sensor<./SensingMethod>
Figura 3. Metadades EXIF en format XML.
(Nota: EXIF no conté gaires camps d'informació més a part dels que apareixen en la figura.)
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Els fitxers d'imatges comprimits s'enregistren com a JPEG36 amb segments de marcador
d'aplicacions inserits. Els fitxers no comprimits s'enregistren en format TIFF versió 6.0. La
informació relacionada d'atributs tant per a fitxers comprimits com per a no comprimits
s'emmagatzema en el format d'informació d'etiqueta definit segons la versió TIFF 6.0. La
informació específica del sistema de la càmera, no definida en TIFF, s'emmagatzema en
etiquetes privades enregistrades per a EXIF. El fet que EXIF utilitzi el format de fitxer d'imatge
no comprimit TIFF no significa en absolut que els dispositius de captura digital que apliquen
l'estàndard EXIF puguin crear imatges digitals no comprimides. Moltes càmeres digitals
només poden processar fitxers d'imatges comprimides.
La norma DCF està orientada a la creació d'un entorn d'usuari en el qual els
consumidors d'imatges digitals puguin combinar productes més lliurement i intercanviar
suports sense problemes. La DCF especifica normes per enregistrar, llegir i manipular fitxers
d'imatges i altres fitxers relacionats que s'utilitzen en càmeres digitals o en altres aparells. La
DCF és aplicable a productes per escriure fitxers d'imatges en un mitjà d'emmagatzematge
intercanviable. Segons la DCF el nom dels fitxers i directoris només pot contenir dígits, els
vint-i-sis caràcters de l'alfabet llatí (sense distinció entre majúscules i minúscules) o el signe
«_» (guió baix).
La DCF consta de tres especificacions:
• Media specification. (Especifica l'estat de les dades en un mitjà d'emmagatzematge)
• Writer specífícation. (Especifica la funció d'enregistrament, per exemple mitjançant una
càmera digital)
• Reader specífícatíon. (Especifica la funció de reproducció)

L.:estàndard per a suports DCF defineix l'estructura del directori i els noms del directori
als dispositius que emmagatzemen imatges digitals. El directori amb el nom DCIM (Digital
Carnera lmages) directament a sota del directori arrel s'anomena directori arrel d'imatges
DCF. Els directoris que emmagatzemen objectes DCF s'anomenen directoris DCF.

NISO Z39.87 Diccionari de dades-Metadades tècniques per a imatges digitals
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<METS_Profile ... >
<extension_schema>
<na me>The MIX Technical Metadata for Stlll Imag es XML Schema<lname>
<URI>http://www.loc.gov/standardslmix/mlx.xsd<IURI>
<lextension_schema>
<mix: mix>
<mix: BasiclmageParameters>
<mix: format>
<mix:MIMEType>image/tiff<fmix:MIMEType>
<mix:ByteOrder>blg-endian</mix:ByteOrder>
<mix:Compression>
<mix:CompressionScheme>1<fmix:CompressionScheme>
<fmix:Compression>
<mix:Photometriclnterpretation>
<mix:ColorSpace>2<1mix:ColorSpace>
<lm ix: Photometricl nterpretation>
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<lmix:Format>
<mlx:BasiclmageParameters>
<mix: lmageCreation>
<mix:lmagingPerformanceAssessment>
<lmix:mix>
<IMETS_Profile>
Figura 4. Elements de dades de l'estàndard NISO Z39.87 expressats com a esquema XML «MIX» i inclosos en un embolcall
METS.

LObjectiu del diccionari de dades NISO Z39.87 és definir un estàndard d'elements de
dades d'imatges digitals. El diccionari de dades ha estat dissenyat per facilitar la
interoperabilitat entre sistemes, serveis i software, així com per permetre la gestió a llarg
termini i l'accés continuat a col·leccions d'imatges digitals. Les normes NISO Z39.87 estan
destinades a institucions culturals, editors, propietaris de drets d'autor i altres organitzacions
implicades en la digitalització de materials visuals de col·leccions d'arxiu. Els elements de
dades estan estructurats per incorporar mètodes associats a la còpia digital de fotografies
com l'ús d'objectius tècnics i tècniques per a fotografies digitals directes d'escenes originals.
El diccionari de dades NISO Z39.87 inclou quatre categories de funcions :
• Basic image parameters ('paràmetres d'imatge bàsics'), registren informació crucial
per mostrar una imatge visible.
•Image creation data elements ('elements de dades per a la creació d'imatges'),
registren informació important per entendre l'entorn tècnic en el qual va ser capturat un
fitxer d'imatge digital.
•lmaging performance assessment ('valoració de la realització de la imatge'). Els
elements de dades per a la valoració de la realització de la imatge registren informació
que permet l'avaluació de la qualitat de la imatge digital, o la precisió de sortida.
• Change history ('canvi d'història'). Els elements de dades de canvi d'història
registren informació sobre el procés aplicat a una imatge durant el seu cicle de vida.
Els elements de dades del diccionari de dades NISO Z39.87 afegeixen i amplien les
metadades tècniques disponibles en altres estàndards, per exemple el format de fitxer
d'imatge TIFF versió 6.0.
També hi ha disponible un esquema XML que conté els elements de dades de
l'estàndard NISO Z39.87. Aquest esquema XML, NISO Metadata for lmages in XML Schema
(MIX), proporciona un format per a l'intercanvi i/o emmagatzematge de metadades
tècniquesY La figura 4 conté una petita part d'un document METS que fa referència a
l'esquema MIX XML. Lelement «Format», un dels elements de la secció «Basic Image
Parameters», consisteix en una sèrie d'elements de dades. Segons el diccionari de dades
NISO Z39.87, el valor «1,, per a <CompressionScheme> significa «no comprimit>> i el valor
«2>> per a <ColorSpace> representa «RGB>>.
D'acord amb la terminologia del model de referència OAIS, les metadades tècn iques
formen part de la informació de representació. En un dipòsit de preservació aquesta
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informació es convertirà en part d'un lnformation Package OAIS. !.:especificació METS es
compon d'un nombre d'objectes que es poden considerar una implementació dels lnformation
Packages OAIS SIP, AlP i OlP (vegeu la figura 1). El METS és un esquema XML que es pot
utilitzar per a la codificació de metadades descriptives, administratives i estructurals referides
a objectes d'una biblioteca digital. El diccionari de dades NISO Z39.87 es pot considerar una
part de les metadades administratives de l'especificació METS. Atès que no existeix una
implementació de l'esquema XML del diccionari de dades NISO Z39.87 amb el nom «MIX»
(vegeu la figura 4), els tres estàndards (OAIS, METS i NISO Z39.87), cadascun rellevant a un
nivell específic per a la preservació digital d'imatges digitals raster, es poden combinar.
Aquesta combinació s'il·lustra en la figura 5. Un esquema XML de l'especificació EXIF també
encaixaria a la secció de metadades administratives d'un estàndard METS.

OAIS Reference Model
lnformation Packages

(API SIP DIPl

METS "Wrapper''
Administrative Metadata
NISO Z39.87 data dictionary

I MIX XML Schema

I

Figura 5. Relació entre el model de referència OAIS, l'esquema METS i el diccionari de dades NISO 239.87.

Conclusió
La preservació digital és un àmbit relativament nou. Existeix un conjunt de normes i
principis a partir dels quals es poden elaborar solucions per possibilitar la durabilitat d'imatges
digitals raster. Els dos factors principals que determinen l'accés a llarg termini a imatges
digitals raster són l'aplicació d'un format de fitxer d'imatge estandarditzat i la creació de
metadades de preservació.
A partir d'una anàlisi dels requisits necessaris per a un format estàndard de fitxer
d'imatge i d'una revisió dels formats de fitxer d'imatge que s'han estat utilitzant durant els
darrers deu anys, actualment el format base TIFF versió 6.0 sembla el format de fitxer
d'imatge raster més durador.
Quant a les metadades de preservació, se'n poden distingir diverses categories. Per a la
formulació i expressió de metadades tècniques hi ha unes quantes solucions disponibles.
!.:estàndard EXIF, aplicat per una gran quantitat de càmeres fotogràfiques digitals, conté una
sèrie d'elements de dades rellevants per a l'accés en el futur a imatges digitals. Les
institucions de patrimoni cultural que aspiren a oferir accés a llarg termini a imatges digitals
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van desenvolupar específicament el diccionari de dades NI SO Z39.87 - metadades tècniques
per a imatges fotogràfiques digitals. Els elements de dades d'aquest estàndard NISO
provisional es poden emmagatzemar al format de dades XML mitjançant l'esquema MIX XML
que pot formar part d'un document METS.
Actualment existeixen els contorns d'una solució per a la preservació digital d'imatges
digitals raster. El model de referència OAIS és important com a marc conceptual per al
disseny d'un arxiu digital. ~actuació proactiva i el compromís de mantenir les imatges digitals
raster accessibles a llarg termini també és important. Aquest treball conté punts de partida
pertinents per a la implementació d'una estratègia sòlida que minimitzi el risc que les imatges
digitals raster deixin de ser accessibles en un futur pròxim.
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2. Cita de CHING-CHIH and K. KIERNAN (eds.), Report of the DELOS-NSF Working Group on Digitallmagery for
Significant Cultural and Historical Materials. Prepared for the National Science Foundation (NSF), Digital
Library lnitiative a nd the European Union under the Fifth Framework Programme by the Network of Excellence
for Digital Libraries (DELOS) 2003. Disponible en línia a http:lldelos-noe.iei.pi.cnr.it!activitiesl
internationalforum/Joint-WGsldigitalimaging/Digitallmaging.pdf.
3. Vegeu R. KIRSCH, «SEAC and the Start of Image Processing at the National Bureau of Standards», a Annals
ot the History ot Computing, IEEE, vol. 20, 1998, p. 7-13.
4. J. D. MuRRAY, J. D. i W. VANRYPER, Encyclopedia ot Graphics File Formats, Sebastopol, CA, O' Reilly &
Associates, 1994.
5. Ref. C. W. BROWNE i B.J. SHEPERD, Graphics File Formats. Reference and Guide, Greenwich, Manning, 1995.
6. Les dades raster també s'anomenen dades bitmapped.
7. Les dades gràfiques vectorials són un exemple de dades geomètriques.
8. Vegeu F. FREY i J. REILLY, Digitallmaging for Photographic Collections. Foundations for Technical Standards.
Rochester, Image Permanence Instituta, Rochester lntstitute of Technology, 1999. Disponible en línia a
http://www.rit.edu/ipi, p. 21.
9. J. RoTHENBERG, «Ensuring the Longevity of Digital Documents», a Scientific American, gener 1995, p. 42-47.
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14. Per a una funció específica de les metadades, descobriment de recursos, s'usa un estàndard a gran escala, el
<<Dublín Core Metadata Element Set» (DCMES), vegeu http://www.dublincore.org. Els quinze elements de
dades del DCMES s'apliquen a un gran nombre de projectes i iniciatives a fi de permetre el descobriment
d'objectes a lnternet.
15. Per a més informació sobre el METS, vegeu http://www.loc.gov/standardslmets.
16. Depenent del seu ús, un document METS es podria fer servir com a Submission lnformation Package (SIP),
Archivallnformation Package (AlP) o Dissemination lnformation Package (DIP), tal com queden explicats en el
model de referència OAIS.
17. Vegeu http://www. w3c.org/XMUSchema.
18. Es pot trobar més informació sobre el GDFR i enllaços a referències a http://hul.harvard.edu/gdfr.
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asn/techltiffl.
28. El format de fitxer d'imatge raster PNG (Portable Network Graphics), una recomanació de la W3C es considera
un format superior, ben dissenyat i de fàcil accés, però després d'un començament prometedor, aquest format
no va aconseguir una gran comunitat d'usuaris. Vegeu http://www.w3c.org/Graphics/PNG.
29. Vegeu ISO 12234-2:2001 Electronic Sti/1-picture /maging-Removab/e Memory-Part 2: TIFFIEP 2/mage Data
Format, lnternational Organisation for Standardisation.
30. Per a més informació sobre SEPtADES, vegeu E. KuJN (ed.), SEPIADES. Recommendations for Cataloguing
Photographic Collections, Amsterdam, European Commission on Preservation and Access, 2003.
31. Vegeu http://www.loc.gov/marc.
32. PREMIS significa 'PREservation Metadata: lmplementation Strategies'. Vegeu http://www.oclc.orglresearch/
projectslpmwgl. El projecte es basa en el model de referència OAIS.
33. Es pot trobar més informació sobre EXIF i DCF a http://www.exif.org.
34. El NISO Z39.87-2002 Data Dictionary-Technical Metadata for Digital Still lmages es pot descarregar des de
http://www.niso.org/standardslresources!Z39_87_trialuse.pdf.
35. Es pot trobar més informació sobre l'espai de color sRGB a http://www.w3.org/Graphics/ColorlsRGB.html.
36. El mètode de compressió JPEG es defineix com a estàndard ISO/IEC 10918-1. Vegeu http://www.jpeg.org/
jpeg/index. html.
37. Aquest esquema XML s'anomena NISO Metadata for lmages in XML, i s'abrevia com a MIX. Vegeu
http://www.loc.gov/standards/mix.
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RESUM EN
El tema principal de esta ponencia concierne a la longevidad de un tipa concreto de objeto digital, a saber, la
imagen digital. Esta ponencia consta de tres partes. La primera parte de esta presentación contiene información
de fondo sobre imagenes digitales. Se facilita una explicación sobre el hecho de que haya un gran número de
formatos de imagen digital. En esta primera parte de la ponencia se trata a su vez la diferencia y la pertinencia
de las imagenes digitales natas y aquellas que actúan como sustitutas de un original analogo.
La segunda parta de esta presentación ofrece una perspectiva sobre lo último en preservación de objetos
digitales. Se explican las principales estrategias de preservación digital, y se trata el emergente modelo de
referencia OAIS. Esta estandar internacional es un marco conceptual importante para una amplia gama de
iniciativas de preservación digital. Otros puntos a tratar en la segunda parte de esta presentación son los
metadatos de preservación, la preservación del formato de archivo y la durabilidad de los medios de
almacenamiento de objetos digitales.
La tercera parte de esta presentación se centra en la preservación de imagenes digitales raster o de barrido.
Los principales factores que determinan la longevidad de un archivo digital de barrido son el formato de archivo
de imagen empleada y la aplicación de metadatos de preservación. Se proporciona información detallada sobre el
formato de archivo de imagen y los metadatos de preservación mas adecuados en lo que se refiere al acceso a
largo plazo a imagenes digitales. Si se emplean de una forma específica (por ejemplo, sin compresión), el archivo
de imagen TIFF parece ser el formato de archivo digital de barrido mas duradero. Existen conjuntos de elementos
de metadatos que mejoran la longevidad de las imagenes de barrido. Algunos conjuntes de elementos de
metadatos dirigides a la formulación de metadatos técnicos para imagenes digitales son debatidos. La
disponibilidad de metadatos técnicos facilita de una forma importante la longevidad de las imagenes digitales de
barrido.
RÉSUMÉ
Le thème principal de cet article traite de la longévité d'un type concret d'objet numérique, l'image numérique.
Cet article comprend 3 parties. La première contient de l'information de base sur les images numériques. On y
explique qu'il existe une grande quantité de formats d'images numériques et on y parle de la différence et de
l'importance des images originalement numériques qui servent de substitut d'un original.
La deuxième partie offre une perspectiva de l'état actuel de la sauvegarde des objets numériques. On y
explique les principales stratégies numériques de préservation ainsi que le nouveau modèle de référence OAIS.
Ce standard international offre un cadre conceptual important pour un vaste éventail d'initiatives de sauvegarde
numérique. On aborde également dans ce chapitre la sauvegarde des métadonnées, le format des fichiers et la
durée des moyens de stockage.
La troisième partie est consacrée à la sauvegarde des images numériques. Les principaux facteurs qui
déterminent la longévité d'un fichier numérique sont le format du fichier image utilisé et l'application de
métadonnées de sauvegarde. On y donne des informations détaillées à propos des meilleurs formats de fichier
image et sur la sauvegarde de métadonnées en ce qui concerne l'accès à lang terme des images numériques. Si
on les utilise de manière spécifique (par exemple sans les comprimer), le format de fichier image TIFF semble le
format numérique le plus approprié. 11 existe une série d'éléments de métadonnées qui augmentant la longévité
des images numériques. Certaines séries d'éléments de métadonnées visant à la formulation de métadonnées
techniques pour des images numériques y sont discutées. La disponibilité de métadonnées techniques augmente
beaucoup la longévité des images numériques.
SUM MARY
The main subject ot this paper concerns the longevity ot a specific type ot digital object, namely a digital image.
This paper consists ot three parts. The first part ot this paper contains background information on digital images.
An explanation is given on the fact that there is a large number ot digital image formats. Also the difference and
relevance ot digital born images and digital images that act as surrogates ot an analogue original is covered in the
first part ot the paper.
The second part ot this paper gives an overview on the current state ot art in preservation ot digital objects. The
main digital preservation strategies are explained and the emerging OAIS reference model is covered. This
international standard is an important conceptual framework for a wide range ot digital preservation initiatives.
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Other topics discussed in the second part of this paper are preservation metadata, file format preservation and the
durability of storage media for digital objects.
The third part ot this paper concentrates on the preservation ot digital raster images. The main factors that
determine the longevity of a digital raster file are the applied image file format and the application ot preservation
metadata. Detailed information on the most suitable image file format and preservation metadata with regard to the
long-term access of the digital images is given. lf used in a specific way (e.g. without compression) the TIFF image
file format seems to be the most durable digital raster file format. A number of metadata element sets do exist that
improve the longevity of digital raster images. Some metadata element sets aimed at the formulation of technical
metadata for digital images are discussed. The availability of technical metadata is an important facilitator for the
longevity of digital raster images.
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LA CATALOGACIÓ DE COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES: UNA VISIÓ GENERAL

Edwin Klijn, Yola de Lusenet
European Commission on Preservation and Access

Aquest text és una adaptació de ((SEPIADES. Cataloguing Photographic Collections»
(European Commission on Preservation and Access, Amsterdam, 2004), disponible en línia a
http://www. knaw. nl/ecpa/publ/pdf/2719.pdf.
La catalogació de col·leccions fotogràfiques
Una bona descripció és la clau de tota col-lecció; fa visible una fotografia per a
l'investigador, el catalogador o el visitant ocasional. Una descripció adequada obre les portes
d'una col-lecció, hi dóna accés i facilita les cerques als usuaris. A part de ser eines per a la
recuperació de fotografies, les entrades de catàleg registren dades com la modalitat
d'adquisició, les característiques i les condicions físiques, els acords sobre els drets, les
restriccions d'accés, etcètera.
Un catàleg proporciona informació sobre el context d'una fotografia; les dades que aporta
han d'anar amb la fotografia, la fotografia i la seva entrada de catàleg formen un tot. Els
catàlegs poden subministrar informació extra que no es pot veure en la imatge mateixa, o bé
proporcionar dades essencials perquè els usuaris puguin entendre i interpretar allò que
veuen. Els catàlegs milloren tant la «cercabilitat» com la comprensió de les fotografies.
!..:any 1999, I'European Commission on Preservation and Access (Comissió Europea sobre
Conservació i Accés, ECPA) 1 va dur a terme un estudi entre institucions europees de la memòria
que tenien col·leccions fotogràfiques. Les 141 institucions que van participar en l'estudi, en
representació de 29 països europeus, contenen col-leccions que oscil·len entre els 700 i els 12
milions de documents individuals, en total sumen aproximadament 120 milions de fotografies. Més
de la meitat tenen una antiguitat d'uns cinquanta anys o més; moltes estan greument en perill,
s'estan deteriorant a causa dels efectes naturals de la degradació i del desgast associat a l'ús. 2
Fins fa només unes quantes dècades, s'acostumava a tenir molt poca cura de les fotografies.
Sovint eren catalogades de forma sumària, com a col-leccions més que no pas com a documents
(«Això és una capsa amb fotografies de ... »), o ni tan sols se les descrivia. !..:emmagatzematge no
sempre es realitzava en les condicions òptimes; per exemple, als arxius era freqüent guardar les
fotografies juntament amb els documents en paper, i fins als anys vuitanta alguns arxivers sembla
que encara consideraven «que les fotografies com a tals no podien formar un arxiu».3
Cas 1. <<In the picture»: Una visió general de les col·leccions fotogràfiques europees
«In the picture, exposa de manera esquematitzada com les diferents institucions europees gestionen les
seves col·leccions fotogràfiques pel que fa a la conservació i a la digitalització. El material per a l'informe es
va aplegar durant un perfode de catorze mesos, des del desembre de 1998 fins al febrer de 2000. Les dades
es van compilar mitjançant un qüestionari distribuït a més de 300 institucions que custodien fotografies. Es
van rebre aproximadament 140 respostes, les quals constitueixen la base d'aquest informe. A més a més, es
van realitzar visites de feina a diverses institucions amb col·leccions fotogràfiques importants i es va dur a
terme una investigació de dades secundàries per tal de contextualitzar els resultats de l'estudi.
En total, les institucions participants en l'estudi posseeixen uns 120 milions de fotografies, la meitat de les quals
tenen una antiguitat de més de cinquanta anys i representen una gran varietat de processos fotogràfics diferents.
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La vida útil de les fotografies es pot mesurar en dècades més que no pas en segles, i moltes han arribat
actualment a una edat tan avançada que la seva conservació ha esdevingut una qüestió de màxima urgència.
Aquestes són algunes de les conclusions principals de l'estudi:
- Moltes institucions no tenen personal específicament qualificat pel que fa a la conservació fotogràfica, i
l'especialització en aquest camp sembla que es concentra en un nombre relativament petit de llocs.
- S'utilitza una extensa varietat de models descriptius per als materials fotogràfics.
- La majoria d'institucions s'ocupen o bé de projectes de digitalització de les seves fotografies o bé de
planificar-los.
- La raó principal per emprendre la digitalització ha estat la protecció d'originals vulnerables a causa del seu
ús freqüent.
- L:aspecte més costós i que demana més temps dels projecte de digitalització és la descripció necessària
per facilitar les cerques.
- El nivell de descripció dels originals sovint es considera insuficient per realitzar cerques efectives, i moltes
institucions s'enfronten a greus problemes pel que fa a la descripció de les seves col·leccions fotogràfiques,
els quals s'han de solucionar quan s'engega el procés de digitalització.
• «In the picture» es pot descarregar a http://www.knaw.nl/ecpa/publlpdfiBBS.pdf o es pot sol·licitar en còpia
impresa a la secretaria de I'ECPA.
E. Klijn, Y. de Lusene
ECPA report 11
European Commission on Preservation and Access
2000, vi+ 69 p. ISBN 90-6984-294-7

Amb l'interès creixent per les fotografies, tot això ha canviat. La fotografia no només ha
esdevingut una forma d'expressió artística immensament popular que atreu una gran quantitat
de públic, sinó que, actualment, en cercles professionals les fotografies són reconegudes com a
objectes valuosos i com a testimonis documentals que mereixen ser estudiats i que cal preservar
adequadament. Les institucions de la memòria han començat a valorar més seriosament el seu
patrimoni visual i han començat a organitzar exposicions i a crear col·leccions digitals en les
seves pàgines web.
La creixent demanda pública no només ha centrat l'atenció en les fotografies sinó també
en els catàlegs. Tant pel que fa a la conservació com a la catalogació, encara hi ha enormes
endarreriments que cal solucionar a fi d'optimitzar l'accés a les col·leccions fotogràfiques.
S'han de fer inversions considerables per tal de protegir les fotografies i millorar-ne els
catàlegs. Com que els recursos són limitats, les institucions de la memòria han d'enfrontar-se
a decisions difícils, han de trobar solucions pràctiques i, sobretot, factibles, a l'hora de
respondre a les demandes del seu públic.
La viabilitat és una de les preocupacions més grans en el camp de la catalogació. En una
situació ideal, cada document fotogràfic s'hauria de descriure de manera que cada fotografia
individual es pogués localitzar directament. Tot i així, per molt convenient que això pugui
semblar, la descripció a nivell d'unitat documental és impossible en la majoria de casos
simplement per la quantitat de feina que implica. Per exemple: catalogar una col·lecció de
536.000 fotografies a nivell d'unitat documental requeriria prop de 30.000 dies de feina, cosa
que significa aproximadament 136 anys de catalogació ininterrompuda! 4 Algunes institucions,
per tant, opten primer per la catalogació a un nivell superior, i així almenys poden oferir una
visió general dels seus fóns.
La qualitat de les descripcions, i no només la quantitat, també és un aspecte que s'ha de
tenir en compte. Hi ha un acord generalitzat que la qualitat dels catàlegs millora si se
segueixen certes normes. Malgrat tot, com dirien alguns, el que tenen de bo les normes és
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que n'hi ha per triar i remenar. ~estudi «In the Picture» va mostrar que s'utilitzen molts models
descriptius diferents per a la catalogació de fotografies. I especialment quan les col-leccions
fotogràfiques només són una (petita) part del fons d'una institució, sovint es cataloguen
segons un model descriptiu que no està específicament pensat per a materials fotogràfics,
com les ISAD(G),5 ISBD,6 AACR2,7 etcètera. Algunes institucions fan servir models fets a
mida, que no estan relacionats amb cap mena de normativa, però que han estat especialment
dissenyats per respondre a les seves pròpies necessitats. Tan sols una petita minoria utilitza
un model estàndard creat per catalogar fotografies. (Vegeu la figura 1)
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Figura 1. Ús de models descriptius

Els estàndards poden ajudar a millorar la coherència i la precisió d'un catàleg, però en
aquesta era digital el motiu principal per utilitzar un estàndard és la possibilitat de compartir
informació i de fer cerques a través de bases de dades distribuïdes. Actualment no existeix cap
estàndard internacional àmpliament acceptat. A causa de la revalorització relativament recent de
les col·leccions fotogràfiques, no existeix una llarga tradició de cooperació entre institucions, i
menys encara en l'àmbit internacional. Tot i així, a Europa s'han engegat una sèrie d'iniciatives
nacionals a fi de sincronitzar els mètodes de catalogació. A Noruega, per exemple, l'any 1998 es
va introduir el Feltkatalogen per a la descripció de fotografies a diversos museus d'art i història. La
Societat Fotogràfica Holandesa va desenvolupar FOTIOS per a les institucions holandeses que
tinguessin col-leccions fotogràfiques. ~any 1996 el Fotosekratariat suec, en estreta col-laboració
amb l'Arxiu Nacional de Suècia, va crear el Dataelementkatalogen, un model de catalogació per
a institucions de la memòria sueques. Existeixen iniciatives similars a altres països europeus, totes
dirigides a estandarditzar la catalogació de fotografies d'una manera o d'una altra.
Cas 2. Dataelementkatalogen: L'estandardització dels catàlegs de fotografia suecs
t.:any 1996 el Fotosekratariat suec i el NAD-council (Arxiu Nacional de Suècia) van decidir construir un model
descriptiu per a fotografies que respongués als objectius d'arxius, biblioteques, museus i altres institucions
de la memòria que tinguessin col·leccions fotogràfiques. Des del començament, tots els qui estaven
involucrats en el projecte estaven convençuts de la importància indiscutible de preservar la informació sobre
el propòsit i l'ús original de la fotografia. Es va acordar que les col-leccions es conservarien juntes com a
unitats, amb vincles amb la persona o amb l'organització que les havia creat. No era necessari que el
material formés una unitat trsica, sempre que es representés com un tot en el sistema d'informació. El
concepte de procedència es va convertir en la base de les noves directrius.
Durant el procés de discussió d'aquestes directrius, es va evidenciar que només un nombre molt reduït
d'institucions disposaria dels recursos necessaris per registrar totes i cadascuna de les seves fotografies.
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Al mateix temps, de les experiències del grup de treball suec en aquest camp va resultar que moltes
institucions haurien de triar entre el sistema que el grup de treball desenvolupés o, per contra, cap mena
de registre. Per tant, es va prendre la decisió d'introduir una estructura multinivell que permetés la
descripció en qualsevol nivell d'agrupació. !.:estructura multinivell es va copiar de la norma ISAD(G).
El Dataelementkatalogen, que és com s'anomena el model dissenyat pel grup de treball , descriu un gran
nombre d'elements. Això es deu, entre altres raons, a l'ambició del projecte de combinar les diferents
tradicions i necessitats de les institucions. Malgrat tot, no cal usar tots els elements: se suposa que cada
institució establirà les seves pròpies prioritats i seleccionarà aquells elements que necessiti. Només fan falta
uns quants elements per tal de fer possible l'intercanvi d'informació. Aquests elements són els que
documenten la identitat del(s) document(s), la seva procedència i allò que hi apareix.
Els elements del catàleg estan estructurats en un model que consisteix en:

1. Dades generals
Dades sobre la institució responsable del catàleg i informació sobre actualitzacions.

2. Area de declaració d'identitat
Informació obligatòria sobre la unitat que es descriu -arxius, col·leccions, sèries o fotografia- els seu codi de
referència, nom i data.
3. Procedència i context
Informació sobre el creador de la unitat.

4. Area de contingut i estructura
Descripció registrada de contingut i paraules clau.

5. Area de condicions d'accés i ús
Informació sobre la disponibilitat de la unitat de descripció. Els drets de propietat intel·lectual també
s'inclouen en aquesta àrea.

6. Area de materials similars
Informació sobre materials que tenen una relació important amb la unitat que es descriu.
7. Area tècnica
Informació sobre la tècnica fotogràfica i la mida.
Des de la introducció del Dataelementkatalogen, l'any 1996, s'ha fet un esforç per fer entendre als usuaris
aquestes directrius teòriques. Tot i que no sempre han tingut èxit, aquests esforços sí que van encetar un
debat sobre la necessitat d'establir estàndards, cosa que ja va ser un avenç important en si mateix.
Actualment, el Fotosekratariatet al Nordiska Museet està treballant amb un prototipus de les directrius.
• Treball basat en una entrevista amb Torsten Johansson, Biblioteca Reial de Suècia, membre del projecte
de desenvolupament del Dataelementkatalogen (abril 2001 ).

Quan s'utilitzen sistemes no específics per descriure fotografies (per exemple, els sistemes
desenvolupats per a llibres, documents o altres tipus de materials no fotogràfics), els
catalogadors es poden veure forçats a estirar molt el significat dels elements per encabir-hi
informació que és específica de les fotografies. Conseqüentment, fins i tot si dos instituts usen
el mateix estàndard, posem per cas la norma ISAD(G), això no significa automàticament que les
seves descripcions resultin idèntiques. És possible que divergeixin perquè els elements s'han
utilitzat de manera diferent, o a causa de diferències en la selecció dels elements utilitzats, o bé
perquè les normes i els elements de la ISAD(G) s'han interpretat diferent. 8
Cas 3. Biblioteca Nacional d'Espanya: Com fer encaixar una peça rodona en un forat quadrat

La Biblioteca Nacional de Madrid és la principal institució de la xarxa de biblioteques nacionals a Espanya.
La biblioteca dóna servei a un públic molt ampli, però se centra específicament en investigadors generals. La
col·lecció de la Biblioteca Nacional inclou tota mena de publicacions i de materials impresos. A part de
col·leccions de llibres i publicacions periòdiques, conté diverses seccions per a col·leccions específiques i
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especials com les col·leccions de manuscrits i llibres rars, la col·lecció de música i audiovisuals, la col·lecció
cartogràfica i la col·lecció de dibuixos i gravats.
La col·lecció fotogràfica és una secció de la col·lecció de dibuixos i gravats. Està formada per unes 600.000
còpies dels segles XIX i XX i per gairebé 700.000 negatius, principalment del segle XX. La col·lecció abraça un
període que va des del començament de la dècada de 1850 fins al final del segle XX. La majoria dels processos
fotogràfics i fotomecànics que es van desenvolupar durant aquest període tan extens estan ben representats a
la col·lecció. Cada any uns 2.000 usuaris consulten la col·lecció fotogràfica. S'hi pot accedir mitjançant la Guíainventario de los fondos fotograficos de Ja Biblioteca Nacional (inventari de la col·lecció fotogràfica publicat el
1989), i també a través de diversos llistats i bases de dades creats com a actualitzacions de la guia. La
Biblioteca Nacional d'Espanya té poques fotografies catalogades en el sistema informàtic de la biblioteca, i tot
i que s'han fet alguns estudis per fer que les referències fotogràfiques estiguin disponibles a la xarxa, les
possibilitats d'utilitzar MARC per a la descripció i recuperació de materials fotogràfics encara s'estan revisant.
La major part de la col·lecció de còpies fotogràfiques s'ha descrit a nivell d'inventari, la qual cosa ja inclou
els camps principals per al següent nivell de catalogació. Des d'aquest punt de partida la biblioteca pot
dissenyar una estratègia per al pas següent, determinar amb quina profunditat cal descriure cada part de la
col·lecció i aplegar informació per a les eines necessàries a fi d'aconseguir un catàleg coherent (llistats
tancats de termes, tesaurus, llistes d'encapçalaments, etcètera). Actualment, els diferents nivells de
descripció per a les diferent parts de la col·lecció han estat definits segons la importància i la naturalesa
específica de les fotografies i segons les necessitats dels usuaris.
En els darrers anys s'ha elaborat un inventari detallat de la col·lecció de negatius, el qual descriu l'estructura
general dels diferents arxius, els continguts i la categoria i condicions de conservació de cadascuna de les parts
incloses en aquesta gran col·lecció. L.:any 2000, es va catalogar tota una col·lecció específica de 1.300 negatius
(Lagos) en una base de dades de Microsoft Access amb vincles a imatges digitals de cada document individual
(imatges de referència i un conjunt complet d'escanejats de qualitat alta/mitjana per a cada negatiu).
El model descriptiu estàndard de la Biblioteca Nacional d'Espanya és la norma ISBD amb un format MARC
{IBERMARC), que va ser seleccionat perquè es tracta d'un estàndard àmpliament acceptat entre la
comunitat de bibliotecaris.
No només els llibres, sinó també la resta de materials de la biblioteca, han estat descrits amb el mateix
sistema. El principal avantatge d'aquesta opció és que mantenir un sistema únic resulta més fàcil i més
econòmic. Un altre avantatge és que es pot accedir a diferents tipus de materials mitjançant un
encapçalament específic (cosa que alguns també consideren un inconvenient ja que pot introduir un alt grau
de soroll en la informació que es recupera).
Quan es fa servir el format MARC i ISBD per a materials fotogràfics, la principal dificultat és que està pensat
per descriure documents individuals. No és fàcil registrar les nombroses i rellevants interrelacions que hi ha
entre els conjunts de fotografies (negatius o còpies), i és necessari realitzar modificacions en el sistema
mateix, especialment a fi de seguir operant amb un sistema que sigui pràctic d'usar. De vegades no hi ha un
camp apropiat on introduir les dades, o bé el camp s'ha d'adaptar per tal d'allotjar dades que no estaven
previstes quan es va desenvolupar el sistema. Conseqüentment, molta informació relacionada amb les
fotografies està registrada a les àrees de notes, ja que les fotografies tenen molt poca informació textual
associada tal com es requereix a la resta de camps de dades. Això pot complicar el procés de cerca i
recuperació. ~homogeneïtat dels termes que s'han d'incloure té una importància fonamental per millorar les
facilitats de cerca i recuperació.
Un agraïment especial a Isabel Ortega García, responsable de la Secció de Fotografia, Servei de Dibuixos i
Gravats, i a Gerardo F. Kurtz, especialista en el tractament de material fotogràfic, per la seva col·laboració.
• Pàgina web de la Biblioteca Nacional d'Espanya, http://www.bne.es.

Per què passa que, tot i que existeixen algunes solucions estandarditzades, les
institucions encara prefereixen desenvolupar els seus propis models descriptius, o bé utilitzar
models no adreçats específicament a la descripció de fotografies? En alguns casos, la
institució considera que la seva col·lecció és tan especial que només un model fet a mida pot
adaptar-se a les seves peculiaritats. En altres, les fotografies potser només són una (petita)
part de tota la col·lecció i se les ha d'incloure amb la resta de materials en un sistema unificat
-per exemple, a l'Institut Internacional d'Història Social.
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Cas 4. Institut Internacional d'Història Social: Un per a tots
Situat a Amsterdam, l'Institut Internacional d'Història Social (IIHS) va ser fundat l'any 1935 i és un dels instituts
de documentació i recerca més grans del món en el camp de la història social en general i, en concret, de la
història del moviment obrer. lJIHS conté més de 2.300 col·leccions d'arxiu, prop d'1 milió de volums impresos i
més o menys la mateixa quantitat de documents audiovisuals. ~Institut disposa d'un gran arxiu i d'una biblioteca.
La col·lecció fotogràfica de l'Institut conté uns 640.000 documents, la majoria dels quals no té més de
cinquanta anys, i tracten una àmplia varietat de temes relacionats amb la història social, inclosos els
moviments obrers, els reformadors socials i els partits polítics. Aproximadament la meitat de la col·lecció
fotogràfica està formada per negatius.
Prop d'unes 80.000 fotografies han estat digitalitzades i ara s'usen a les sales de lectura com a imatges de
referència per acompanyar les descripcions del catàleg al sistema de cerca automatitzada. Totes les descripcions
estan disponibles en línia (http:/lopac.iisg.n/:85001). Aquí es poden veure les anotacions MARC de cada registre.
La col·lecció fotogràfica s'ha descrit principalment a nivell d'unitat documental, i aproximadament un 10% a
nivell de grup. Les fotografies s'han descrit en format MARC, segons una interpretació holandesa de la norma
lnternational Standard for Bibliographic Data (ISBD), la versió FOBID (Federatie van Organisaties in het
Bibliotheek-, lnformatie- en Dokumentatiewezen). S'han afegit certs camps MARC (que no apareixen a la
ISBD) a fi d'adaptar el model per a materials fotogràfics, juntament amb un tesaurus específic de I'IIHS
desenvolupat internament.
La raó principal per la quaii'IIHS va triar la ISBD per descriure les seves fotografies va ser que volia tenir entrades
de catàleg per a tots els seus materials (llibres, publicacions de fulletó, fullets, opuscles, fotografies, material sonor,
teixits i més), combinades en un sistema automatitzat. El motiu primordial d'aquesta decisió va ser simplificar la
gestió i el manteniment del sistema, ja que és més fàcil mantenir un sol sistema que uns quants, i també és més
fàcil integrar un model descriptiu en el sistema que no pas integrar-ne uns quants de diferents.
A l'hora de descriure documents fotogràfics, Eric de Ruyter, que treballa al departament Ontsluiting Beeld en
Geluid, se centra en el contingut i en el context, i no tant en l'objecte físic, si no és que al visitant li interessa
especialment aquest aspecte del document (per exemple, el terme halftone, 'fotografia feta amb una xarxa fina al
davant de l'objectiu', de vegades s'inclou perquè té conseqüències a l'hora de copiar la imatge). La descripció
«Home llançant una pedra» s'ha de situar en un context per convertir-la en «Home llançant una pedra a la
Kurfürstendamm de Berlín, després del discurs pronunciat per Egon Krenz el18 d'octubre de 1989». Els visitants
poden arribar a fer tota mena de preguntes, des de <<Tens aquella foto amb un home a la Kurfürstendamm?» fins
a ••Tens fotos que tinguin alguna cosa a veure amb el discurs que va fer Egon Krenz el18 d'octubre de 1989?>>
A fi de millorar l'accés a la col·lecció, I'IIHS va crear el seu propi tesaurus. Les normes ISBD estan
dissenyades sobretot per descriure documents a tall individual. La descripció de materials fotogràfics a nivell
de sèries o de col·lecció és molt difícil. Tot i així, amb una mica d'improvisació i estirant molt les normes, es
pot fer, però sempre serà poc pràctic.
Un agraïment especial a Eric de Ruyter, del departament Ontsluiting Beeld en Geluid, Institut Internacional
d'Història Social , Amsterdam.
• Treball basat en una reunió amb Eric de Ruyter, del departament Ontsluiting Beeld en Geluid, febrer 2001 ,
i en ••Handleiding Beschrijving Beeldmateriaal>> , IISG , Afdeling Ontsluiting Beeld en Geluid, Amsterdam
1996 (document inèdit).
• Pàgina web de l'Institut Internacional d'Història Social , http://www.iisg.nf.

~ús d'un model descriptiu estàndard pot ajudar a fer millors descripcions, però, en última
instància, per elaborar descripcions d'alta qualitat és qüestió d'aplicar les regles de manera
molt precisa i uniforme. La coherència és el factor clau, i només es pot aconseguir si hi ha
regles clares i explícites que orientin aquells que fan les entrades dels catàlegs. Aquestes
normes haurien de concordar amb la forma en què una institució de la memòria desitja
presentar la seva col·lecció als seus usuaris.

Cas 5. L'Arxiu Visual Europeu (EVA): lnteroperabilitat en la pràctica
~European Visual Archives (Arxiu Visual Europeu, EVA) és una bases de dades d'imatges en la qual es
poden realitzar cerques i que va ser originalment concebuda com un projecte finançat per la Unió Europea
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entre els anys 1998 i 2001. Actualment conté aproximadament 18.000 fotografies històriques provinents de
dos arxius diferents: el London Metropolitan Archives (Gran Bretanya) i el Stadsarchief Antwerpen (Bèlgica).
Ambdues col·leccions es van descriure seguint la ISAD(G). Per tal de presentar-les en una sola aplicació, les
descripcions existents van ser adaptades a un model descriptiu intermediari anomenat EVO-Iite, que en part
es basava en el Dublin Core lnitiative Data Element Set. EVO-Iite conté informació bàsica sobre la imatge
digital, la fotog rafia que està representada per la imatge digital i els continguts de la imatge.
Un dels principals objectius del projecte EVA era crear una cerca multilingüe. Una llista de termes de cerca,
derivats de les descripcions existents, es va traduir automàticament i manualment a diferents idiomes.
Durant el procés de creació de l'arxiu, va aparèixer una quantitat considerable d'irregularitats i
d'incoherències, per exemple errors ortogràfics i informació que s'havia col·locat en el camp equivocat de la
base de dades. Això, un cop més, va posar en relleu la necessitat de llistes controlades, de la utilització de
normes i notes d'abast i de rigorosos controls de qualitat a l'hora d'elaborar catàlegs.
• Web d'EVA: http://www.eva-eu.org
• R. van Horik, «Archives and Photographs: the European Visual Arch ive Project (EVA)", a Cultivate
lnteractive, núm. 3, 29 gener 2001 , http://www.cultivate-int.org/issue3/eva/.

Les col·leccions fotogràfiques que existeixen són moltes i molt diferents, així com també són
molt diferents entre si les institucions (o els individus particulars) a què pertanyen. Naturalment, hi
ha una diferència enorme entre un petit museu amb una col·lecció de 5.000 fotografies artístiques
i un arxiu municipal responsable de 5 milions de fotografies de carrers i edificis. La manera com
s'enfoca la catalogació de fotografies està en gran part determinada pel paper de cada institució
i per les necessitats dels seus grups d'usuaris, o, si més no, per la visió que les institucions tenen
d'aquests. Com que aquests grups d'usuaris són tan heterogenis com les col·leccions mateixes,
és poc probable que mai s'arribi a una aproximació universal a la catalogació.
Les fotografies són difícils de catalogar per moltes raons: sovint hi ha múltiples maneres de
descriure les imatges, sol costar molt recuperar informació contextual i, ·en alguns casos, és
necessària la intervenció d'un expert per tal d'identificar els aspectes tècnics d'una fotografia. La
manera de confeccionar una entrada de catàleg depèn molt de com el catalogador interpreta la
imatge, de quins aspectes considera més rellevant mencionar. Aquesta interpretació dependrà
novament de la perícia del catalogador, que òbviament diferirà en el cas de cada persona.
Per exemple, la fotografia de sota es podria descriure de la següent manera:
••Un home i un noi treballant en una gran màquina en un espai interior.»

Figura 2. Gentilesa del Museu Finlandès de Fotografia, Helsinki
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Aquesta mena de descripció se centra en allò que es pot veure en la fotografia, sense
aportar cap detall sobre el context. Descriu bàsicament el tema de la fotografia, i una
descripció d'aquesta mena no requereix un gran rerefons cultural per part del catalogador.
Una altra manera de descriure la fotografia seria:
«Un tipògraf supervisant un aprenent de tipògraf que col-loca els fulls a la nova premsa
mecànica alemanya de la impremta Uusi Kirjapaino, de Kuopio, l'any 1900.»
En aquest cas el catalogador ofereix molta més informació de context i, mitjançant
l'aportació de detalls sobre «què hi passa», «On», «quan» i «amb qui», situa la fotografia en
les seves coordenades històriques.

Figura 3. Gentilesa del
Museu de la Ciutat
d'Estocolm

Donar informació sobre una fotografia generalment requereix temps, però el context que
això proporciona pot resultar essencial per entendre'n el significat. Per exemple, la fotografia
que apareix a dalt mostra el llançador de javelina suec Erik Lemming establint un rècord
mundial de 60,64 m als Jocs Olímpics d'Estocolm l'any 1912. És obvi que gran part del valor
d'aquesta fotografia es deu al seu context històric.
Així doncs, també es tracta de com una institució decideix presentar la seva col-lecció,
cosa que dependrà del propòsit de la col-lecció, del tipus d'usuaris, de les convencions de
cada sector específic, etcètera. Per exemple, un museu d'història podria descriure la següent
fotografia com :
<<Trippenhuis, al carrer Kloveniersburgwal, Amsterdam, construït entre els anys 1660 i
1662 per Justus Vingboons, per encàrrec dels germans Louys i Hendrick Trip, comerciants
d'armament.»
Com a document sobre institucions acadèmiques als Països Baixos es podria descriure
de la següent manera:
<<Reial Acadèmia de les Arts i les Ciències dels Països Baixos, 1972» (ja que aquest
edifici n'és la seu, tal com indica el rètol que hi ha al costat de la porta).
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Figura 4. Gentilesa de la
Reial Acadèmia de les Arts i
les Ciències dels Països
Baixos, Amsterdam

Possiblement un museu de cotxes d'època catalogaria el cotxe com:
«Opel Cadet» (perquè n'hi ha un davant de l'edifici).
I una agència de publicitat definiria la imatge com :
«Tardor a Amsterdam. »
Cap d'aquestes descripcions és la definitiva: cadascuna se centra en un aspecte diferent
de la fotografia, a fi de satisfer les necessitats dels públics específics als quals cada organització
té la intenció de servir. És fàcil deduir, doncs, per què la catalogació de fotografies pot suposar
una inversió de temps considerable si, per tal de proporcionar la informació contextual
necessària sobre allò que hi ha representat, cal fer tasques de recerca i verificar tots els detalls.
A banda de descriure la imatge que presenta la fotografia, les seves característiques
físiques també s'han de documentar. Des que la fotografia va ser introduïda l'any 1839, s'han
desenvolupat nombrosos processos fotogràfics. Identificar-los no és fàcil, i sovint és feina
d'experts, però és importantíssim conèixer les característiques del material a l'hora de triar les
instal·lacions per a l'emmagatzematge, determinar les condicions ambientals adequades o
aplicar el tractament de conservació.
Per complicar-ho encara més, la mateixa escena representada en una fotografia pot tenir
diverses manifestacions físiques en una col·lecció; pot existir, per exemple, com un negatiu,
un positiu, un duplicat i una imatge digital. ~ideal seria que un catàleg facilités informació
sobre les interrelacions d'aquestes manifestacions. Malgrat això, en una col·lecció de
dimensions importants, les connexions entre imatges físiques diferents de vegades es
desconeixen i, en qualsevol cas, la majoria de catàlegs no disposen dels mitjans adequats per
enregistrar aquestes relacions amb precisió. Com a conseqüència, és freqüent que aquesta
informació no s'hi faci constar en absolut, o bé només d'una manera indirecta.
Amb l'arribada de la digitalització, els conservadors de col·leccions fotogràfiques s'han
trobat amb unes necessitats noves. En la societat de la informació actual, el fet de cercar i
trobar la informació de manera ràpida es considera un requisit bàsic i s'espera que les
institucions culturals facin el seu paper en tant que proveïdores d'informació. Les institucions
de la memòria, davant de la creixent quantitat d'informació no autoritzada i no fiable que
apareix a lnternet, són, ara més que mai, les responsables de custodiar materials autèntics.
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Cas 6. Bases de dades d'imatges: Alguns exemples

• American Memory Project, http://memory.loc.govl.
Exemple de projecte de digitalització americà autoritzat, compilat pel Library of Congress
National Digital Library Program, amb la participació de moltes altres biblioteques i arxius.
El programa ofereix una porta d'accés a documents primaris sobre la història i la cultura dels Estats Units.
Actualment, es troben disponibles en línia més de setanta col -leccions, i que contenen documents,
pel·lícules, manuscrits, fotografies i enregistraments sonors.
• Beeldbank Gemeentearchief Amsterdam,
http://gemeentearchief.amsterdam.nll archievenlbeeldbank!.
El Beeldbank conté aproximadament 120.000 imatges de la col-lecció de pintura dels Arxius Municipals
d'Amsterdam (en holandès).
• Collage London Guildhall Library, http://collage.cityoflondon.gov.uk!.
Base de dades d'imatges britànica, que conté més de 20.000 obres d'art pertanyents a la Corporation of
London's Librari es i l'Art Gall e ries Department.
• Deutsche Kolonialgesellschaft,
http://www.stub.bi/darchiv-dkg.uni-frankfurt.de/dfg-projektldefault.htm.
Base de dades d'imatges alemanya, creada i mantinguda per I'Stadt- und Universitatsbibliothek Frankfurt arn
Main, que conté prop de 50.000 imatges dels arxius de la Deutsche Kolonialgesellschaft.
• Direction des Musées de France, base Joconde,
http:l/www.culture.gouv.frldocumentation/joconde/fr!pres.htm.
Base de dades d'imatges francesa que conté més de 130.000 obres d'art, incloses fotografies. Uns vuitanta
museus participen en aquesta iniciativa, coordinada pel Ministeri de Cultura francès.
• Early Photography, http://www. earlyphotography. ni.
Aquesta base de dades d'imatges holandesa presenta imatges destacades de les col-leccions de fotografies
antigues del Rijksmuseum (Rijksprentenkabinet) d'Amsterdam, la sala d'obra gràfica de la Universitat de
Leiden i vint-i-cinc museus, arxius i biblioteques més dels Països Baixos. El catàleg inclou més de 3.700
retrats, vistes de la ciutat i paisatges de l'època dels pioners (1839-1860). Les fotografies es van fer als
Països Baixos, França, Anglaterra, Alemanya i els Estats Units, per fotògrafs tant holandesos com
estrangers. S'hi poden trobar imatges molt conegudes de fotògrafs com William Henry Fox Talbot, Edouard
Baldus i Gustave Le Gray, així com les fotografies més antigues de les ciutats d'Amsterdam, Rotterdam, La
Haia i Haarlem. Totes les tècniques fotogràfiques hi són representades, des de daguerreotips fins a còpies
en paper salat, negatius de vidre, negatius de paper i fotolits. També s'hi presenten els diversos usos de les
fotografies; fotografies en un estoig o capsa o en un marc; fotografies enganxades a llibres o àlbums, i
material estereogràfic.
• Galleri Nor, http:/lwww.nb.no/gal/erinor/.
Base de dades d'imatges de les col-leccions de la Reial Biblioteca de Noruega. Conté aproximadament
70.000 registres (en noruec).
• National Library of Australia Pictorial Collection,
http://www.nla.gov.au/catalogue/pictures/index.html.
Aquesta base de dades d'imatges conté descripcions de pintures, dibuixos, gravats, fotografies i objectes
tridimensionals de la col-lecció de pintures de la National Library of Australia. La part més important de la
col -lecció és el material australià, a més a més de materials referents a Nova Zelanda, I'Antàrtida, Papua
Nova Guinea i el Pacífic. Principalment hi ha representat un període de temps que abraça des del final del
segle XVIII fins als nostres dies. La col-lecció inclou milers de retrats de personatges australians rellevants.
La col-lecció de pintures conté prop de 45.000 pintures i 600.000 fotografies; gairebé la totalitat d'aquest
material ha estat catalogat amb descripcions individuals o amb resums de col-lecció. De tot el material
catalogat, s'han digitalitzat més de 60.000 documents.
• NIOD Beeldbank, http:/1195. 169.62.3/ beeldbank/.
Base de dades d'imatges holandesa, amb una selecció de 3.000 fotografies dels arxius de l'Institut de
Documentació sobre la Guerra (en holandès).
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• REX Picture Database, Reial Biblioteca de Dinamarca, http://rex.kb.dk/.
La Nationale Billedbase permet als usuaris veure part de la col·lecció fotogràfica de la Reial Biblioteca de
Dinamarca, la qual conté unes 50.000 imatges.
• University of Michigan Collections, http://images.umdl.umich.edu/
La UM Image Source ofereix un servei de cerca entre col·leccions, que permet als usuaris accedir a un gran
nombre de col·leccions pictòriques. Aquesta organització, creada pel Digital Library Production Service
(DLPS), va ser una de les primeres a desenvolupar un servei de cerca i recuperació entre col·leccions.

El fet que cada vegada siguin més les institucions que utilitzen les seves bases de dades
d'imatges per presentar (part de) les seves col·leccions fotogràfiques a lnternet, que en
alguns casos inclouen serveis per oferir duplicats als usuaris, fa que la qualitat de les
descripcions determini d'una manera decisiva l'èxit o el fracàs del projecte de digitalització.
Per a les cerques, les presentacions per a lnternet dels diferents organismes es basen
majoritàriament en entrades de catàleg ja existents, i és en el procés de creació de la pàgina
web que totes les mancances i els buits del catàleg surten a la llum. Molt sovint, passa que
s'han d'elaborar noves entrades de catàleg partint de zero, o bé que les entrades existents
s'han de corregir i estandarditzar a consciència; i, en molts projectes de digitalització, resulta
que la feina necessària per tal d'elaborar encapçalaments adients s'ha subestimat en la
planificació original. Al final, s'ha de dedicar una part substancial de la durada total del
projecte a les tasques de descripció; per exemple, en el projecte Geheugen van Nederland
gairebé un terç del pressupost està destinat a la creació d'entrades de catàleg. 9
Durant els darrers anys, i amb l'objectiu de facilitar les cerques per lnternet a través de
diferent col·leccions i l'intercanvi de registres de catàleg entre institucions culturals, s'han
desenvolupat diverses iniciatives de les quals la Dublín Core Metadata lnitiative i I'Open Archives
lnitiative-Protocol for Metadata Harvesting són les més conegudes. Aquests estàndards s'han
de considerar eines perquè les institucions puguin relacionar fàcilment les seves col·leccions
amb d'altres fent les mínimes modificacions, per més que els seus catàlegs es basin en models
diferents. Tot i que els estàndards d'intercanvi de dades poden establir un pont entre catàlegs
organitzats segons principis diferents i, per tant, poden contribuir a la interoperabilitat, en última
instància és la coherència de la catalogació allò que determina l'èxit o el fracàs de l'operació.
Un estàndard d'intercanvi no pot fer res per millorar la qualitat dels catàlegs, i les descripcions
acurades i sistemàtiques continuen essent tan necessàries com sempre.
Cas 7. Open Archives lnitiative-Protocol for Metadata Harvesting:
Transmissió de continguts amb una barrera mínima d'interoperabilitat
~Open Archives lnitiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) és un protocol tècnic que permet
l'intercanvi de documents entre arxius d'una manera senzilla. En el paper dels anomenats «proveïdors de
dades" , els arxius (en un sentit molt ampli del terme, ja que, de fet, inclou qualsevol persona que posseeixi
col·leccions de la mena que siguin) fan accessibles els seus documents a lnternet en format XML. Sistemes
centrals, tipus Google, els anomenats «servidors", recol·lecten aquestes dades regularment, les indexen i
fan que siguin accessibles de manera centralitzada. A banda de recol·lectar informació dels proveïdors de
dades, un servidor també pot rebre i sincronitzar diferents models descriptius, cosa que permet als usuaris
realitzar cerques transversals a través de les diferents col -leccions catalogades.
L.:OAI-PMH és un marc d'interoperabilitat de barrera mínima, que possibilita a les institucions compartir els
seus documents amb el mínim esforç. Les institucions poden fer que les seves descripcions estiguin
disponibles segons diferents estàndards de metadades (per exemple les ISAD(G), les ISBD, el MARC,
etcètera). De manera centralitzada es poden cercar múltiples col·leccions, catalogades diferent, a través del
seu denominador comú més gran o d'acord amb el seu model descriptiu original.
Quan, per exemple, el proveïdor de dades 1 té un model descriptiu que anomena al fotògraf l'«autor», i el
proveïdor de dades 2 té un model descriptiu que utilitza l'etiqueta ••fotògraf,, al mateix nivell que el servidor,
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«autor, i «fotògraf, seran sincronitzats o «assimilats>>, per exemple en l'element del Dublin Core «creador>>.
Així, si al nivell del servidor un usuari busca per creador, mitjançant el format Dublin Core, el sistema
comprovarà els camps «autor» i «fotògraf,, respectivament, quan cerqui les col-leccions del proveïdor de
dades 1 i del proveïdor de dades 2.
El protocol OAI-PMH és, en gran part, una implementació pràctica basada en la filosofia i les idees de
l'anomenada web semàntica, que advoca per un ús i una presentació de la informació a la World Wide Web
més intel-ligent i més coherent
• Web de I'Open Archives lnitiative, http://www.openarchives.org/.
Cas 8. Dublin Core: Format d'intercanvi universal

El Dublin Core Metadata Element Set va ser creat en una reunió a Dublín (Ohio) l'any 1995. El seu objectiu
era funcionar com una eina senzilla per afegir metadades a documents distribuïts electrònicament El Dublin
Core va ser pensat perquè els productors d'aquest tipus de documents poguessin afegir-hi metadades
rellevants i estructurades. Mitjançant l'ús de metadades estandarditzades, l'intercanvi d'aquests documents
esdevindria més fàcil , o si més no més còmode.
Després de l'establiment inicial de l'estàndard, el 1995, el Dublin Core s'ha anat desenvolupant a través del
treball de diversos comitès internacionals, ja que aquest tipus de projecte d'estandardització és un procés
continuat Fa poc que s'ha aprovat el Dublin Core com a norma ISO (ISO 15836), i actualment està àmpliament
acceptat com una bona eina de treball per al seu propòsit, entre altres estàndards de metadades.
• Pàgina web, http://dublincore.orgl
• Pàgina web ISO, http://www.niso.org!internationai/SC4/sc4docs.html.
• PictureAustralia, http:!lwww.pictureaustralia.org/.
PictureAustralia ofereix un servei de cerca i recuperació entre col·leccions que cerca a través de col·leccions
pictòriques de la National Library of New Zealand, National Library of Australia i moltes altres,
predominantment institucions de patrimoni cultural australià. Les descripcions de PictureAustralia estan fetes
segons el format Dublin Core.
• Worthington Memory, http://www. worthingtonmemoryorgl
Aquesta base de dades d'imatges ha estat creada per un grup de biblioteques Worthington d'Ohio, als Estats
Units. Les activitats de la Worthington Memory inclouen la digitalització d'imatges (escaneig) de fotografies i
documents històrics, la creació d'un índex de diaris locals dels segles XIX i XX consultable en línia, una
col·lecció d'històries orals i documentació fotogràfica del segon centenari. El Dublin Core s'utilitza com a
format d'intercanvi i es pot considerar com a tal. Aquest lloc web, per tant, és un exemple interessant de com
el Dublin Core es pot utilitzar per intercanviar documents pictòrics.
Elements del Dubtin Core
Dublin Core
1. Title ('títol')
2. Crea tor ('creador')
3. Subject ('matèries i paraules clau')
4. Description ('descripció')
5. Publisher ('editor')
6. Contributor ('contribuïdor')
7. Date ('data')
8. Type ('tipus de recurs')
9. Format ('format')
1O. ldentifier ('identificador del recurs')
11 . Source ('font')
12. Language ('llengua')
13. Relation ('relació')
14. Coverage ('cobertura')
15. Rights ('gestió dels drets')
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Els catàlegs poden tenir un paper fonamental pel que fa a la conservació. La conservació
no consisteix només en el manteniment dels materials, sinó a mantenir-los accessibles; sense
entrades de catàleg adequades, les fotografies individuals, per molta cura que se'n tingués,
literalment es perdrien. Ara que cada cop més les fotografies digitals troben el seu lloc dins
de les col-leccions, la importància de la descripció per a la conservació encara s'ha emfasitzat
més. Els experts en conservació digital estan d'acord que la documentació exhaustiva de les
característiques tècniques dels arxius digitals redueix els riscos de perdre'n l'accés en un
futur pròxim. En l'era digital, la relació entre la documentació i la conservació ha esdevingut
encara més estreta que abans. Mentre que en el cas de les fotografies analògiques és
necessari conèixer detalls tècnics sobre la seva composició física per tal de tenir-ne cura
adequadament, en el cas de les imatges digitals cal saber de quin tipus d'arxiu es tracta
només per assegurar-ne l'accessibilitat, és a dir, que la imatge continuï essent visible. Malgrat
que hi ha moltes similituds entre catalogar un arxiu d'imatge digital i una fotografia analògica
-en tots dos casos es mostra una imatge visual creada per un fotògraf en un moment
concret-, quant als detalls tècnics fa falta tota una sèrie d'elements nous per descriure els
arxius digitals. Actualment hi ha uns quants projectes que intenten crear un conjunt
d'elements estandarditzats, els més destacats dels quals són el PREMIS, el NISO Technical
Metadata for Digital Stilllmages i el DIG35.
Cas 9. La catalogació d'imatges digitals: Nous reptes
Les imatges digitals van guanyant terreny ràpidament. El nombre de fotografies que «neixen digitalment» no
deixa de créixer i, tard o d'hora, les institucions de la memòria acabaran preservant-les per a les generacions
futures. La catalogació d'aquestes imatges es continuarà fent, en part, de la mateixa manera que la
catalogació de fotografies analògiques: la descripció dels elements «qui, què, on i quan» no es pot dur a
terme sense els coneixements i la professionalitat d'un catalogador. Les metadades tècniques (mida d'arxiu,
relació de compressió, format d'arxiu, etcètera), en canvi, sovint es poden recuperar automàticament.
Una de les qüestions decisives no és com emmagatzemar aquestes metadades tècniques, sinó quins són
els elements (més essencials) que s'han d'emmagatzemar. Els experts en conservació estan d'acord que
l'enregistrament d'aquestes dades pot tenir una importància crucial a l'hora de garantir que una imatge
digital es pugui guardar i recuperar al llarg del temps. Saber quins elements cal fer servir és un tema que
actualment estan estudiant un bon nombre d'iniciatives, algunes de les quals es mencionen amb més detall
a continuació.
PREservation Metadata lmplementation Strategies (PREMIS): Metadades centrals de preservació per a
imatges digitals

El grup de treball PREMIS, creat per I'OCLC (Online Computar Libraries Center) i el RLG (Research Libraries
Group), va començar el juny de 2003 i publicarà els resultats de la seva recerca l'any 2004. PREMIS
desenvoluparà un conjunt central de «metadades de preservació», que s'ha definit com a «informació
necessària per dur a terme, documentar i avaluar els processos que contribueixen al manteniment i
l'accessibilitat a llarg termini dels materials digitals».
• Pàgina web de PREMIS, http://www.oclc.org/ research/projects/pmwglbackground.htm.
DIG35 lnitiative Group-Metadata Specification Version 1.1: Metadades tècniques per a l'intercanvi

L.:objectiu principal dels impulsors de la iniciativa DIG35 és definir estàndards de metadades especialment
pensats per a l'intercanvi d'arxius. Com a part de la lnternational lmaging lndustry Association, el grup està
format per una sèrie d'empreses com ara Kodak, Canon, etcètera. La intenció del DIG35 lnitiative Group, que
va ser creat l'abril de 1999, és «proporcionar un mecanisme estandarditzat a fi que per als usuaris finals l'ús
de la imatge digital esdevingui igual de fàcil, pràctic i flexible que els mètodes fotogràfics tradicionals i, alhora,
els permeti gaudir d'un beneficis addicionals que només són possibles amb un format digital». Fa poc, el
DIG35 ha anunciat que en un futur pròxim col-laborarà amb RLG i PREMIS.
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• Pàgina web de DIG35, http://www.i3a.org/i_ dig35.html. Si voleu rebre la publicació Metadata Specification
Version 1. 1 del grup DIG35, us podeu registrar en aquest lloc web.
NISO Z39.87 -2002 Data Dictionary-Technical Metadata for Digital Stí/1 Image s:
Catalogació detallada d'imatges digitals

El diccionari de dades NISO, recentment reconegut com a norma ISO, es va començar a redactar l'abril de
1999 per la National lnformation Standards Organization, el Council on Library and lnformation Resources
(CLIR) i el Research Libraries Group (RLG). La finalitat principal era l'enregistrament acurat de metadades
tècniques per a imatges estàtiques digitals.
Això aconseguiria dos objectius fonamentals: documentar la procedència i la història de les imatges i
assegurar-ne una sortida precisa (còpia, pantalla, etcètera). El diccionari, en l'estadi que es troba actualment,
conté un ampli nombre d'elements diferents per identificar els elements de dades que són utilitzats per les
aplicacions a fi de controlar les transformacions d'imatges en relació a unes mètriques establertes per
mesurar atributs de qualitat significatius, com detall, to, color i mida, i calcular el valor actual (estètic o
funcional) d'una imatge, o col·lecció d'imatges, concreta.
• L:informe provisional NISO es pot descarregar a:
http://www. niso. orglstandardslstandard_ detail.cfm ?std_id= 731.

A fi de mantenir una col-lecció fotogràfica accessible al llarg del temps, és important
assegurar-se que el catàleg mateix està configurat amb vista a un accés a llarg termini.
t..:accés a llarg termini de qualsevol arxiu digital, i per tant també de les entrades de catàleg,
pot veure's amenaçat, per exemple, si s'utilitza software de propietat, a causa de la
dependència envers la fiabilitat d'un venedor de software. Les recomanacions actuals insten
a usar software lliure i a emmagatzemar dades en formats llegibles i independents de la
plataforma, com el XML, ja que aquests limitaran el risc d'obsolescència del software. No
obstant això, fins i tot les eines de software lliure necessiten manteniment al llarg del temps.
Mitjançant la tria d'un estàndard obert àmpliament acceptat, la probabilitat que es mantingui
en el futur augmenta, ja que existeix una comunitat d'usuaris amb coneixements compartits
més gran i un interès a mantenir el software al llarg del temps.
És clar que el catàleg és el puntal d'una col-lecció en més d'un aspecte i que la
importància d'invertir en registres de catàleg d'alta qualitat no es pot sobreestimar. Crear i
mantenir catàlegs d'aquest tipus requereix una inversió considerable tant en personal com en
recursos. La qüestió bàsica per a l'equip del SEPIA Working Group on Descriptive Models va
ser com millorar la qualitat dels catàlegs per a col-leccions fotogràfiques i alhora aconseguir
que la feina que això implicava es mantingués dins d'uns certs límits.
SEPIADES: La unificació de la diversitat
Quan el programa SEPIA va començar, l'any 1999, el panorama general era el següent:
les institucions feien servir una gran quantitat de models descriptius diferents per catalogar
les seves col-leccions fotogràfiques, s'enfrontaven a enormes endarreriments i mancances a
l'hora de descriure fotografies, l'estandardització era pràcticament inexistent i els
coneixements sobre la identificació de processos fotogràfics, limitats. Amb el creixent nombre
d'institucions que publiquen els seus catàlegs per lnternet, les incoherències i defectes que
aquests presenten han esdevingut encara més evidents per a un públic d'àmbit mundial.
t..:equip de SEPIA va considerar que si les institucions es posaven d'acord en una sèrie de
principis comuns per a la catalogació de fotografies, les seves tasques quotidianes se
simplificarien, ja que existirien unes pautes metodològiques que evitarien la duplicació
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d'esforços. Al mateix temps, això també facilitaria les coses als usuaris, els quals actualment
han d'utilitzar tota mena d'eines de cerca i recuperació de la informació.
Així doncs, els participants en el projecte SEPIA van acordar que una de les activitats
prioritàries del projecte havia de ser la formulació d'una sèrie de recomanacions per a la
catalogació de col-leccions fotogràfiques. Aquestes recomanacions havien de ser elaborades
per i per a catalogadors, i havien d'incloure el bagatge professional compartit d'experts en el
camp de la catalogació. ~objectiu era crear un model descriptiu que presentés un nucli
d'elements rellevants per a tots ells.
A fi de promoure l'ús real d'aquest model descriptiu, s'havia de desenvolupar un software
segons les recomanacions, per implementar-les en una eina de treball. Aquest software havia
de reflectir les idees bàsiques de l'informe inicial del projecte i havia de permetre als usuaris
un cert marge de llibertat a l'hora de crear el seu propi model, mentre que, al mateix temps,
havia d'assegurar un grau mínim de similitud. El software no només havia de ser un banc de
proves per al model descriptiu que s'havia de desenvolupar, sinó que també havia d'esdevenir
una eina fàcil d'usar que orientés les institucions a l'hora de descriure fotografies, i que
estigués pensada per coexistir juntament amb models descriptius generals ja operatius.
Una any després, el 2000, es va fundar el Working Group on Descriptive Models per a
col·leccions fotogràfiques SEPIA, format per cinc socis SEPIA:
- Museu de la Ciutat d'Estocolm, representat per Torsten Johansson, conservador de
fotografia
-Arxiu, Biblioteca i Museu Noruecs, representats per Kristin Aasb0, arxivera adjunta de
la Biblioteca Nacional de Noruega
- Biblioteca Nacional d'Espanya, representada per Isabel Ortega García, responsable
del patrimoni fotogràfic
-Museu Finlandès de Fotografia, representat per Anne lsomursu, investigadora fotogràfica
- European Commission on Preservation and Access (ECPA), representada per Edwin
Klijn, relacions públiques i publicacions
Es van organitzar dues reunions d'experts i tres reunions nacionals a fi de posar en comú
idees i escoltar les experiències dels professionals del sector. Entre els anys 2000 i 2003 el
grup de treball va mantenir cinc sessions de treball, durant les quals es va elaborar la base
del model que després es va desenvolupar més detalladament. El mes d'abril de 2003 es va
enviar un primer esborrany de l'informe final.
A mesura que s'anava progressant en la creació del model, es va fer palès que en
l'estructura principal hi havia d'haver un ordre bàsic per crear el conjunt d'elements i que el
context d'aquests elements també s'havia de tenir en compte. Les necessitats formulades en
la primera reunió d'experts a Estocolm, especialment el tret de la descripció multinivell, va fer
que el model s'ampliés a un conjunt d'elements molt més gran del que es pretenia inicialment.
Es va veure que un extens conjunt d'elements era inevitable si el model havia de ser aplicable
a tot tipus de col -leccions fotogràfiques, cadascuna amb les seves prioritats de catalogació. El
repte era crear una estructura que permetés als catalogadors limitar les descripcions als seus
elements preferits, a qualsevol nivell; la darrera fase del projecte es va centrar en l'organització
dels elements i en els camins de l'estructura que ho fessin possible.
~informe sobre SEPIADES (SEPIA Data Element Set), en el seu estadi actual, presenta
un model detallat i estructurat per descriure fotografies. El model inclou:
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- Més de 400 elements de dades proposats per a la descripció de fotografies
- 21 elements centrals per descriure una fotografia
- Referències a bibliografia rellevant en línia i fora de línia
-Un model multinivell per descriure col·leccions fotogràfiques
- Recomanacions sobre com usar el Dublin Core per a col·leccions fotogràfiques
El model SEPIADES no pretén ser un model estricte i inflexible. Tot i que inclou un gran
nombre d'elements, només uns quants són considerats absolutament essencials i es podrien
anomenar «obligatoris». La resta han estat llistats i definits pel tal d'oferir als usuaris alguns
suggeriments per treballar una àrea de descripció específica o una documentació en què
vulguin aprofundir. Per exemple, hi ha disponibles grans grups d'elements per a la identificació
tècnica, característiques físiques i valoració de danys, però aquests no són en absolut
«obligatoris»: la seva finalitat és oferir guiatge a aquells que estiguin interessats a detallar
aquests aspectes de les seves col·leccions.
SEPIADES és un model creat exclusivament per a col·leccions fotogràfiques. Atès que,
per regla general, les institucions ja tenen un sistema descriptiu general per a les seves
col-leccions, el model SEPIADES aspira a ser una eina addicional dissenyada específicament
per tractar les característiques de les col·leccions fotogràfiques. Bàsicament, ha estat
concebut per funcionar conjuntament amb models descriptius generals ja existents, però no
depèn de cap altre sistema i també pot ser implementat com una eina aïllada i independent.
Conclusió
En una època en què el nombre d'institucions gestores del patrimoni cultural que
s'involucren en projectes de digitalització no deixa de créixer, la catalogació acurada i eficient
ha esdevingut un factor elemental en el procés de digitalització. La inversió per a la
catalogació, tant en temps com en pressupost, sovint se subestima, sobretot perquè
comporta una sèrie de tasques manuals, no tècniques, realitzades per uns treballadors que
han fet aquesta mena de feina abans que arribés la digitalització. El punt central dels projectes
de digitalització sovint es troba en els requisits tècnics («Quin escàner hauríem d'utilitzar?
Quina qualitat d'imatge necessitem?»), mentre que, al capdavall , l'èxit o el fracàs d'obrir una
col·lecció depèn més del sistema de cerca i recuperació de la informació que no pas de la
qualitat de les imatges digitals.
L.:estandardització de la catalogació o els formats d'intercanvi són eines que permetran
accedir a les col·leccions de fotografia d'una manera més eficient i amb més probabilitats
d'èxit. En la majoria de casos, l'estandardització significa que les institucions hauran de trobar
una solució de compromís entre les seves necessitats descriptives específiques i les
necessitats de l'estàndard que desitgin seguir. Mitjançant un acord sobre algun tipus
d'unificació mínima, i amb l'acceptació al mateix temps de la diversitat, l'accés a la memòria
visual d'Europa guanyaria eficiència i milloraria considerablement sense perdre en cap
moment la riquesa específica de cadascuna de les diferents col·leccions fotogràfiques.
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RESUM EN
Hasta hace unas pocas décadas, las instituciones dedicadas al patrimonio cultural descuidaban frecuentemente
sus colecciones fotograficas. A menudo éstas eran someramente catalogadas o no se describían en absoluto, siendo
almacenadas en malas condiciones y careciendo del mismo estatus que otras partes de las colecciones. La creciente
popularidad de la fotografía como forma artística y como documento visual durante los últimos años, ha motivado que
las instituciones proporcionen un acceso rapido y faci I para satisfacer esta demanda en au mento. La digitalización se
ha convertida en una herramienta útil a la hora de desarrollar una colección.
La llegada de la digitalización ha supuesto una serie de nuevas exigencias para los conservadores de
colecciones fotograficas. En la sociedad de la información de hoy en día, la búsqueda y descarga de información
sin trabas esta considerada como requisito basico, y se espera que las instituciones culturales cumplan su parte
como fuentes de información. Con la creciente cantidad de información no autorizada y poco fiable presente en
lnternet, las instituciones de memoria tienen, mas que nunca, una responsabilidad como confiables guardianes de
material auténtico.
Como un creciente número de instituciones emplea sus bases de imagenes para presentar (parte de) sus
colecciones fotograficas en lnternet, incluyendo en algunos casos servicios que proporcionan duplicados a clientes,
es sobre todo la calidad de las descripciones lo que determina el éxito o el fracaso del proyecto de digitalización. Las
presentaciones de la web se apoyan sobre todo en las entradas de catalogo existentes para su búsqueda y descarga,
y las debilidades y las deficiencias del catalogo salen a la luz en el proceso de creación de una pagina web.
Demasiado a menudo parece que las nuevas entradas de catalogo han tenido que realizarse a partir de cero, o que
las entradas existentes han de ser concienzudamente corregidas y estandarizadas, y en muchos proyectos de
digitalización el trabajo necesario para proporcionar las leyendas adecuadas resulta haber sido subestimada en la
planificación original. Al final, el trabajo de descripción consume una parte importante del tiempo de proyecto.
Un catalogo es el pilar de una colección en mas de una forma, y difícilmente se puede sobrestimar la
importancia de invertir en registros de catalogo de alta calidad. La creación y el mantenimiento de dicho tipo de
catalogo requiere una inversión considerable, pero a la vez esencial, para salvaguardar el futuro acceso a, y el uso
de, nuestra memoria visual registrada.
RÉSUMÉ
11 y a quelques décennies encore, les institutions du patrimoine culturel négligeaient fréquemment leurs
collections photographiques. Elles étaient souvent sommairement cataloguées ou pas même décrites, conservées
dans de mauvaises conditions et ne jouissaient pas du même statut que d'autres parties des collections. Ces
dernières années, la popularité grandissante de la photographie en tant que forme d'art et documents visuels a
poussé les institutions à fournir un accès rapide et aisé afin de répondre à cette demande croissante. La
numérisation est devenue un instrument important pour commence r une collection.
t.:arrivée de la numérisation a créé de nouvelles demandes adressées aux conservateurs de collections de
photographies. Dans la société de l'information actuelle, une facile recherche et récupération de l'information est
considérée comme étant une condition de base requise et on attend des institutions culturelles qu'elles jouent leur
ròle de pourvoyeurs d'information. Avec la quantité croissante d'information non autorisée et non fiable présentée
sur lnternet, les institutions qui se chargent de la conservation de la mémoire ont, plus que jamais auparavant, une
responsabilité en tant que gardiens reconnus de matériaux authentiques.
Étant donné qu'un nombre croissant d'institutions utilisent leurs bases d'images pour présenter (une partie de)
leur collections de photographies sur lnternet, y compris, dans certains cas, des services po ur fournir des duplicata
aux clients, c'est, avant tout, la qualité de la description qui détermine la réussite ou l'échec du projet de
numérisation. Les présentations sur la web reposent, le plus souvent, sur des entrées de catalogue existantes pour
leur recherche et récupération et, lors du processus de création d'un site web, les faiblesses et les vides du
catalogue apparaissent. 11 apparalt aussi trop souvent que les nouvelles entrées d'un catalogue doivent être crées
de zéro ou que des entrées existantes doivent être consciencieusement corrigées et standardisées et dans bien
des projets de numérisation le travail nécessaire pour fournir des légendes appropriées a été sous-estimé dans le
planning original. Finalement, le travail de descriptions occupe une part substantielle du temps du projet.
Dans plus d'un cas, le catalogue est l'épine dorsale d'une collection, de là que l'importance d'investir dans la
haute qualité de l'enregistrament d'un catalogue peut difficilement être surestimée. Créer et maintenir un tel
catalogue demande un investissement considérable mais, en même temps, essentiel, afin de sauvegarder l'accès
futur et l'utilisation de notre mémoire visuelle enregistrée.
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SUM MARY
Up until a few decades ago, cultural heritage institutions frequently neglected their photographic collections.
They were often summarily catalogued or not described at all, stored under bad conditions and lacking the same
status as other parts ot the collections. The growing popularity ot photography, both as an art torm and as visual
documents in the last few years has caused institutions to provide fast and easy access to meet this increasing
demand. Digitisation has become an important tool in opening up a collection.
The advent ot digitisation has placed new demands on keepers ot photographic collections. In today's
information society easy search-and-retrieval ot information is considered a basic requirement, and cultural
institutions are expected to play their parts as information providers. With the increasing amount ot unauthorized
and unreliable information presented on the lnternet, memory institutions, more than ever before, have a
responsibility as trusted guardians ot authentic materials.
As a growing number ot institutions use their imagebases to present (part of) their photographic collections on
the lnternet, in some cases including services for providing duplicates to customers, it is primarily the quality of the
descriptions that determines the success or failure ot the digitisation project. Web presentations mostly rely on
existing catalogue entries for their search-and-retrieval, and in the process of creating a web site the weaknesses
and gaps in the catalogue corne to light. All too often it appears that new catalogue entries have to be made from
scratch, or existing entries have to be thoroughly corrected and standardized, and in many digitisation projects the
work required for providing proper captions turns out to have been underestimated in the original planning. In the
end, work on descriptions consumes a substantial part ot project time.
A catalogue is the backbone ot a collection in more ways than one and that the importance ot investing in highquality catalogue records can hardly be overestimated. Creating and maintaining such a catalogue requires a
considerable investment, but at the same time an essential one, to safeguard future access to and use ot our
recorded visual memory.
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Espero que se'm perdoni, d'entrada, per dir una cosa que ara trobo òbvia però que durant
la major part dels trenta-cinc anys que m'he dedicat a la professió d'arxiver de materials
audiovisuals no ho ha estat gens. I és que la gent de la nostra professió dedica molt de temps
a investigar i descriure allò que fem, i com ho fem, però el perquè ho fem tendeix a passar a
un segon pla, o fins i tot a ignorar-se completament. Les concepcions, els principis i els valors
en què es basa la nostra feina es donen per descomptat de seguida. Com que els considerem
evidents, tendim a no articular-los. I això pot fer que tant les nostres institucions com nosaltres
mateixos ens trobem en una situació molt arriscada.
Per això, fa uns quants anys, amb altres col-legues de diferents països vam començar a
debatre aquestes qüestions, cosa que va tenir com a conseqüència, en el moment oportú,
que la UNESCO publiqués un treball anomenat A Philosophy ot Audiovisual Archiving. Això
va ser l'any 1998, i ens va omplir de satisfacció ja que, evidentment, donava resposta a una
necessitat, i de mica en mica es va anar popularitzant entre arxivers i arxius de tot el món. El
text, a més a més, va provocar una resposta i un debat d'allò més profitosos. Més recentment,
la UNESCO em va encarregar que en preparés una edició revisada i ampliada amb un nou
títol -Audiovisual Archiving: Philosophy and Principies-, que s'ha publicat fa poc en versió
anglesa, castellana i francesa. M'hi referiré sovint en les observacions següents. (Us
recomano molt vivament que llegiu tota la monografia, naturalment!)
En cas que algú pensi que estic parlant d'una cosa més aviat cerebral i intel-lectual que
no té gaire a veure amb les realitats quotidianes amb què tots ens trobem, he d'afegir que es
tracta d'un tema bàsic, fonamental. No només s'adreça al cor del rigor intel-lectual que hem
d'aplicar a la nostra feina, sinó que és clau per a les nostres institucions i per a la nostra
motivació com a professionals. I encara més, estic convençut que és primordial per a la
supervivència de les nostres institucions i la nostra professió a llarg termini. Ens cal una base
sòlida perquè ens queden moltes batalles per lliurar.
Per què ho dic, tot això? Sabem que els problemes amb què ens hem trobat des de
sempre fluctuen entre el fet de no disposar dels recursos suficients, el fet de ser conservadors
d'uns mitjans que tenen mecanismes inherents d'autodestrucció i el fet d'exercir una professió
relativament minoritària i no gaire influent. Actualment, però, veiem que les nostres estructures
institucionals i els fonaments en què es basen estan essent atacats per unes autoritats que
semblen comprendre ben poc o tenir ben poca consideració pels valors que hem establert amb
tant d'esforç.1 Potser els exemples concrets d'això no són tan importants com el fet que no crec
que estiguem prou ben preparats per al que està passant. Necessitem endreçar la nostra casa
filosòfica, per dir-ho així, de manera que tinguem clars quins són els nostres principis i què
estem defensant. Això significa ser descriptius -reconèixer i documentar quina és, de fet, la
qüestió- més que ser prescriptius i dedicar-nos a imposar teories o conceptes.
Després d'haver fet una crida a la lluita, ara ofendré els meus col-legues bibliotecaris
(perquè aquest és el meu títol acadèmic) rebutjant una convenció vigent des de fa molt de
temps. És possible que la filosofia dels arxius audiovisuals comparteixi molts aspectes amb
la de la resta de professions relacionades amb la conservació, però és lògic pensar que
aquest tipus d'arxivament hauria de sorgir de la naturalesa específica dels mitjans audiovisuals,
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més que no pas de l'analogia automàtica amb aquelles professions. Així mateix, els documents
audiovisuals mereixen ser descrits des del punt de vista de què són, i no de què no són; i
expressions tradicionals del tipus «no-llibre», «no-text», «nous mitjans» o «materials especials»,
que són comunes a les biblioteques i als arxius generals, són inapropiades. Igualment, no seria
lògic definir llibres o arxius de correspondència com a materials «no audiovisuals»? L.:assumpció
que un tipus de document és «normal» o «estàndard», mentre que tota la resta, definida amb
referència al primer tipus, és de categoria inferior, és il·lògica. Pot semblar una qüestió menor
però delata una manera de pensar, una visió del món, que no ens ajuda gens.
Retornaré al tema de la «manera de pensar». Però primer, examinem què significa la
idea de «filosofia».

Què és la filosofia?
Tota activitat humana es basa en valors, concepcions o en el coneixement de certes
veritats, fins i tot si aquestes es perceben de manera instintiva i no articulada (« Si no respiro,
m'ofegaré»). Igualment, totes les societats funcionen perquè existeixen valors comuns o
normes que s'apliquen en l'àmbit general, sovint expressades per escrit, com les lleis o les
constitucions. Aquestes, alhora, es basen en valors, que poden mencionar-se explícitament o
no, però que els són subjacents, tant en la teoria com en la pràctica.
La filosofia aprofundeix en la qüestió dels valors i les concepcions: planteja preguntes
del tipus «per què?», «quins són els principis fonamentals i la naturalesa de... »?, «quin és el
tot d'allò que només puc veure en part?••, i expressa les respostes en un sistema lògic o en
una visió del món. Les religions, els sistemes polítics i la jurisprudència són expressions de
filosofies. Com també ho són els àmbits d'acció que habitualment anomenem «professions••
- la pràctica de la medicina, per exemple, té una base filosòfica que reconeix la santedat de
la vida i el benestar de l'individu com un estat normal i desitjable.
Les filosofies són poderoses, perquè les teories, les visions del món i els marcs de
referència que creen constitueixen la base d'accions, decisions, estructures i relacions. Els
arxivers d'audiovisuals, així com els bibliotecaris, els museòlegs i altres professionals de la
conservació, exerceixen un tipus de poder especial sobre la supervivència, l'accessibilitat i la
interpretació de la memòria cultural del món. Reconèixer les teories, els principis, les idees i
les realitats que influencien la seva feina esdevé, per tant, un tema de certa importància, no
només per als professionals mateixos sinó per a la societat en general.
La teorització és una eina per poder explorar i entendre aquest terreny professional. Ja
he esmentat abans que els arxivers d'audiovisuals necessiten comprendre i reflexionar sobre
els seus fonaments filosòfics per tal d'exercir el seu poder de manera responsable, i també
necessiten estar oberts a la discussió i al debat a l'hora de defensar els seus principis i
pràctiques, sempre, és clar, evitant la temptació d'atrinxerar-se darrere dogmes inflexibles.
Altrament, el funcionament dels arxius corre els risc de ser arbitrari i inconsistent, basat en
intuïcions no contrastades o en polítiques capritxoses. Arxius d'aquesta mena probablement
no són fiables, ni estables. I penso que tampoc no poden ser permanents ni segurs.
Les nostres institucions
Hem heretat de l'antiguitat els conceptes de biblioteca, arxiu i museu. ~.:acumulació i la
transmissió de la memòria d'una generació a l'altra és una característica única i una motivació
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revitalitzadora de la societat. Els segles XIX i XX s'han caracteritzat per una nova forma
tecnològica de memòria -la fotografia, el so enregistrat i la imatge en moviment. Avui dia
conservar-la i tenir-hi accés depèn d'una nova disciplina sintetitzada a partir d'aquestes tres
tradicions. La filosofia i els principis de l'arxivament d'audiovisuals, de la custòdia i preservació
d'aquest nou tipus de memòria, descansa sobre els seus fonaments. La filosofia en
l'arxivament d'audiovisuals -què es fa i què no es fa, i per què- és conseqüència d'aquests
valors i principis fundacionals.
No es tracta d'un debat fred i distant. La passió, el poder i la política són tan inseparables
dels arxius audiovisuals com de les altres disciplines més antigues relacionades amb la
compilació. El desig de protegir la memòria coexisteix amb el desig de controlar-la o destruirla. S'ha dit que «ni cap home ni cap força poden abolir la memòria». 2 Però la història ens ha
demostrat, i mai tan dramàticament com en els darrers cent anys, que es pot distorsionar i
manipular, i que els seus guardians són vulnerables a la negligència i a la destrucció
intencionada d'una manera ben tràgica.
En altres paraules, la preservació conscienciosa i objectiva de la memòria és un acte
inherentment polític i carregat de valor. No hi ha poder polític sense control de l'arxiu, si no de
la memòria. La democratització efectiva sempre es pot mesurar segons aquest criteri essencial:
la participació en l'arxiu i l'accés que s'hi té, la seva constitució i la seva interpretació. 3
«Arxiu»
Penseu, per exemple, en les nombroses connotacions d'un mot tan simple com arxiu.
La paraula arxiu prové del llatí archivum, que indica 'edifici públic' i 'registre', i del grec
archeion, literalment 'lloc de l'archon [magistrat superior]'. Ambdós termes, alhora, provenen de
la paraula arche, que té múltiples significats, inclosos 'origen', 'poder' i 'començament'. En xinès
l'equivalent d'arxiu és ziliàoguan (~*4~), que es podria traduir com a 'valor-disposició-saló'.
Cadascun dels caràcters constituents té un gran nombre de significats alternatius, alguns dels
quals poden enriquir-ne la comprensió. Així doncs, el terme modern conté diverses
connotacions, dintre i entre les diferents llengües i cultures.4 Aquestes inclouen:
• Un edifici o part d'un edifici on es guarden i s'ordenen registres públics o documents
històrics: un dipòsit
• Un recipient o contenidor on es guarden documents físics, com un arxivador o una capsa
• Un espai digital, com un lloc en un directori d'ordinador, on es guarden documents
d'ordinador
• Els registres o documents mateixos, que són considerats no vigents i poden referir-se
a les activitats, drets, etcètera, d'una persona, família, corporació, comunitat, nació o
qualsevol mena d'entitat
• !..:organisme o organització responsable d'aplegar i emmagatzemar els documents
El verb arxivar també pot presentar, per extensió, una sèrie de matisos que inclouen: la
col·locació de documents en un receptacle, un lloc o un dipòsit; la custòdia, l'organització, el
manteniment i la recuperació d'aquests documents, i l'administració de l'organisme o del lloc
on es guarden els documents.
!..:arxivística audiovisual, doncs, abraça tots els aspectes de la custòdia i la recuperació
de documents audiovisuals, l'administració dels llocs que els contenen i de les organitzacions
responsables de dur a terme aquestes funcions. Aquest camp ha adquirit els seus propis
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matisos a mesura que s'ha anat desenvolupant i que han anat evolucionant els significats dels
conceptes essencials de conservació i accés.
I òbviament és important observar un altre parell de termes, també fonamentals per a les
professions encarregades d'aplegar i custodiar material: biblioteca i museu, cadascun amb el
seu particular món de significats. En la tradició grecoromana, biblioteca prové del llatí librarium,
un lloc per guardar llibres; museu és una paraula llatina que deriva del grec mouseion, el lloc
consagrat a les muses, o un lloc per a l'estudi. El concepte modern de biblioteca és, potser, el
d'una font de recursos i referències per a l'estudi de materials publicats en una àmplia varietat
de formats, no només llibres; el de museu, un lloc per guardar, estudiar i mostrar objectes de
valor històric, científic o artístic.
Que el nostre camp hagi escollit identificar-se principalment amb el terme genèric arxiu,
més que no pas amb cap de les altres dues alternatives, és una qüestió històrica. Tot i així, tots
tres conceptes són poderosos i evocadors i suggereixen una alineació amb professions d'arreu
del món, amb estàndards i valors, amb la salvaguarda cultural, la fiabilitat i la continuïtat.
t.:arxiu audiovisual
Així doncs, què és un arxiu audiovisual i com es diferencia del tipus d'institucions que
tradicionalment associem a les paraules biblioteca, museu i arxiu?
La millor manera d'explicar-ho és mitjançant l'estudi d'un cas. Acompanyeu-me a la
República de Betònia, un petit país situat al nord d'Utopia i al sud d'Arcàdia. Fa uns quants anys,
un treballador del Ministeri d'Afers Exteriors i Comerç betonià (MAEC) estava traslladant mobles
i, darrere un antic arxivador, va trobar diverses llaunes de pel·lícula. Després d'examinar-se, es
va descobrir que contenien una còpia completa d'un famós documental de viatges de Betònia.
Realitzat l'any 1938, feia molts anys que s'havia donat per perdut, i la seva descoberta va causar
molt de rebombori i una gran atenció per part dels mitjans de comunicació.
El motiu d'aquest entusiasme era que la pel·lícula tenia moltes característiques inusuals,
com podreu comprovar en l'anunci adjunt (que va aparèixer aquell any en una revista de
cinema). S'havia realitzat sota la brillant direcció de l'artista nacional del país, Otis
Criblecoblis, un personatge venerat. El president del país, Mahatma Kane Jeves, n'era el
narrador -l'únic exemple d'un cap d'estat posant veu a una pel·lícula. S'havia filmat en color
mitjançant un procediment de pantalla ampla, aleshores revolucionari, que feia la pel·lícula
visualment espectacular, però potser irònicament havia estat això el que l'havia fet caure en
l'oblit, ja que eren relativament pocs els teatres que disposaven de l'equip adequat per
projectar-la. I, naturalment, mostrava un estil de vida desaparegut, perquè actualment Betònia
és un país enormement industrialitzat i moltes de les seves tradicions i antics oficis, així com
els seus boscos i ocells silvestres, ja no existeixen.
Aquesta pel·lícula tan preciosa havia de protegir-se i conservar-se, però qui ho havia de
fer? El ministre va convocar una reunió amb els directors del Museu Nacional, la Biblioteca
Nacional, els Arxius Nacionals, la Galeria Nacional d'Art i l'Arxiu Audiovisual Nacional, i els va
preguntar quina institució hauria de ser la responsable de custodiar-la.
El director del Museu Nacional va ser el primer de parlar i va assenyalar que per a la
fotografia de la pel·lícula s'havia utilitzat un mètode de color obsolet des de feia molt de temps
i un format de pantalla ampla inusual, i que, per tant, era un artefacte rar i preciós que havia
de dipositar-se al Museu Nacional. La Biblioteca Nacional, per la seva part, va reclamar la
pel·lícula amb l'argument que es tractava de la història de Betònia: òbviament, un document
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fotogràfic tan singular havia de conservar-se en la col·lecció nacional de Betònia. Els Arxius
Nacionals van insistir que era un enregistrament del Govern, ja que estava narrat pel
president i produïda per un ministeri del Govern, i tots els documents del Govern anaven als
Arxius Nacionals. La Galeria Nacional d'Art va observar que la pel·lícula era una creació de
l'artista nacional i que per això havia de ser custodiada a la Galeria, juntament amb la resta
d'obres d'Otis Criblecoblis.

les glòries de Betòni8
Muntanyes boiroses, verdes valls, sol, platges de somni, boscos frondosos i
pobles rurals d'una terra eterna, com no l'has vist mai!!
Emociona't amb la música i els balls tradicionals de la collita de l'espagueti!!
OBSERVA I ESCOLTA l'estrany capsigrany amb cresta en el seu hàbitat natural!!
DEIXA 'T SORPRENDRE pel singular i antic ofici de fer forats a la gespa amb raspalls de
dents!!
TREMOLA en veure com els saltadors de troncs desafien la mort als ràpids!!

NO TE LA PERDIS

Presentada i narrada personalment per Sa Excel·lència
El PRESIDENT MAHATMA KANE JEVES
Idea i direcció de l'artista nacional OT/S CRIBLECOBLIS
Fotografia en l'impressionant DUFAYCOLOR i PANTALLA-GR/EUR

Produïda per la UNITAT NACIONAL DE FILMOGRAFIA DE BETÒNIA per al
MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I COMERÇ
Copyright 1938 - Drets mundials reservats
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El director de l'Arxiu Audiovisual Nacional va ser l'últim a parlar:
-L.:hauríem de guardar nosaltres -va dir- perquè és una pel·lícula. I nosaltres podem
valorar-la com a tal i no simplement com un aspecte d'alguna altra cosa. També sabem
reconèixer-ne els múltiples atributs: com a història, art, document del Govern i artefacte.
Nosaltres tenim la capacitat de celebrar-ne totes les virtuts, a més de tenir-ne cura físicament.
Aquesta història il·lustra la idea que totes les institucions relacionades amb la
conservació aporten una perspectiva o una visió del món concreta a la gran quantitat de
material que els resulta potencialment interessant. Aquesta visió del món els permet
seleccionar, descriure, ordenar i donar accés d'una manera significativa. Les institucions
tenen molt en comú: les disciplines de creació d'una col-lecció, la gestió i la conservació de
material de col·lecció i la dotació d'accés als usuaris són elements estàndard. Hi ha
motivacions culturals i ètiques, que transcendeixen allò que és mecànic i utilitarista, i també
la gestió de peticions complexes amb pocs recursos. Les diferències sorgeixen en la manera
com es duen a terme aquestes tasques.
Tot i estar influenciades per la tradició i la història, aquestes visions del món no estan
essencialment determinades pel format físic del material: biblioteques, arxius, museus i arxius
audiovisuals apleguen formats de paper, formats audiovisuals i formats electrònics, per
exemple, i tots estan, cada vegada més, lliurant i adquirint material per via digital. Malgrat tot,
reconeixem les diferències en la visió del món i els sistemes. Les biblioteques, tradicionalment
el dipòsit de la paraula escrita i impresa, són les proveïdores de la major part d'informació
publicada en tots els formats. Els arxius s'encarreguen dels documents acumulats sobre
activitats socials o referents a organitzacions, molts no publicats però ordenats en el seu
context, i uns ajuts de cerca -no catàlegs- proporcionen el punt d'entrada. I podríem dir que
els museus tracten amb objectes més que no pas amb documents, el testimoni material de la
societat i el seu entorn. Els arxius audiovisuals combinen elements de les tres visions del
món, i molt més.
Conservació i accés5
M'agradaria fer un cop d'ull als termes conservacíó i accés i a allò que signifiquen per a
un arxiu audiovisual. Són dues cares d'una mateixa moneda, i abans d'analitzar-les per
separat ho farem conjuntament. Es tracta de conceptes tan interdependents que l'accés es
podria considerar una part essencial de la conservació. De fet, la definició més àmplia de
conservacíó inclou gairebé totes les tasques de cura d'un arxiu.
La conservació és necessària per tal d'assegurar una accessibilitat permanent. L.:accés
comporta riscos i costos, siguin grans o petits; però, d'altra banda, la conservació sense la
possibilitat d'accés no tindria sentit. Tot i així, es podria argumentar que, mentre que en moltes
institucions la conservació es considera un «extra afegit», per al funcionament d'un arxiu
audiovisual aquest concepte és absolutament clau.
Com que la base dels mitjans audiovisuals és tecnològica, les realitats de la conservació
afecten totes les activitats d'un arxiu audiovisual i són intrínseques al seu funcionament diari.
La conservació conforma les idees i les decisions de l'arxiu; l'accés sempre té repercussions
pel que fa a la tecnologia i als costos. Els modes possibles van, per exemple, de recuperar un
CD o un DVD d'un prestatge a fer una còpia nova d'una pel·lícula que s'ha de conservar i
tancar un cinema durant unes quantes hores per projectar-la. Sigui quina sigui la tria, el tipus
d'accés no hauria de sotmetre la supervivència de l'obra a un risc inacceptable. Si no es pot
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fer front al cost de fer-la accessible en un moment determinat, l'accés s'ha de bloquejar fins que
hi hagi prou recursos i tingui prioritat suficient. I quan dic «inacceptable» estic utilitzant un terme
relatiu. Alguns arxius tenen normes estrictes que regulen els mecanismes d'accés, i aquestes
s'assumeixen ràpidament com a absolutes. Però no hi poden haver absoluts, només graus de
risc. Cada arxiu decideix per ell mateix com gestionar els riscos de l'accés, i els seus reglaments
estan determinats per consideracions polítiques i estratègiques vigents, així com per criteris
tecnològics i econòmics. Aquestes consideracions aniran evolucionant al llarg del temps.
D'acord amb això es pot dir que la conservació és el total de les accions necessàries per
assegurar l'accessibilitat permanent -per sempre- d'un document audiovisual amb la màxima
integritat. Potencialment, abraça molts processos, principis, actituds, prestacions i activitats.
Aquests poden incloure la conservació i la restauració del suport, la reconstrucció d'una
versió definitiva, la còpia i el tractament del contingut visual i/o sonor, el manteniment dels
suports en instal-lacions d'emmagatzematge apropiades, la recreació o emulació de
processos tècnics obsolets, entorns d'equipament i presentació, i la recerca i recollida
d'informació per donar suport a aquestes activitats.
Malgrat tot, per raons històriques, el terme conservació s'utilitza sovint -fins i tot entre
arxivers- simplement com a sinònim de còpia o duplicació. 6 Malauradament, això tendeix a
reforçar la idea errònia que si es fa una còpia nova d'un suport amenaçat s'ha acabat la
història, quan, de fet, aquesta acaba de començar. La conservació no és un procés
discontinu, sinó més aviat una tasca de gestió que mai no s'acaba. L:estat en què es conservi
una gravació o una pel-lícula a llarg termini -si és que arriba a conservar-se- estarà
determinat per la qualitat i el rigor del seu procés de preservació, sota una successió de
règims de gestió, en el futur indefinit. No hi ha res que hagi estat conservat -en el millor dels
casos, està essent conservant!
Aquest mal ús del terme conservació, a part d'ignorar les implicacions pràctiques,
presenta un problema de comunicació per als arxivers, perquè queda obert a l'explotació
comercial. Per exemple, l'ús comú de la frase «remasteritzat digitalment» als embolcalls de
DVD o de videocassets VHS implica molt més que el procés de reproducció no refinat, que
és probablement l'únic que s'ha fet. Els serveis que anuncien la «conservació» de les
pel-lícules domèstiques de 8 mm mitjançant la còpia a un DVD comporten molt més que el
simple canvi de format que ofereixen.
Així doncs, què vol dir accés? També es tracta d'un concepte de gran abast. La meva
proposta és que significa qualsevol forma d'utilització dels fons, els serveis o els
coneixements d'un arxiu, inclosa la reproducció en temps real dels seus enregistraments
sonors i de les seves imatges en moviment, i Ja referència a fonts d'informació sobre
enregistraments sonors i imatges en moviment, així com sobre les àrees temàtiques que
representen. La utilització pot ser proactiva (iniciada per la institució mateixa) o reactiva
(iniciada per usuaris de la institució). Un estadi subsegüent pot ser la provisió de còpies de
material seleccionat creat a petició del client.
t.: únic límit a l'accés proactiu és la imaginació. Pot incloure la retransmissió habitual de
material de col-lecció per ràdio o televisió; projeccions públiques; el préstec de còpies o
enregistraments per ser presentats fora de l'arxiu; l'elaboració de versions reconstruïdes de
pel-lícules o programes que existeixen només en versions fragmentades o malmeses; la
creació de productes basats en el fons de l'arxiu (CD, DVD, VCR) a fi d'augmentar la
disponibilitat universal del material; la digitalització i lliurament de material en línia i
exposicions, conferències i presentacions de tota mena. En totes aquestes activitats, el paper
del conservador en la interpretació i la contextualització del material és crucial. El mal ús i l'ús
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sense intermediaris del material d'arxiu -per exemple, la retransmissió o venda de còpies de
mala qualitat, o el clixé de passar seqüències antigues a la velocitat equivocada en els
documentals de la televisió i (encara pitjor) afegint electrònicament ratllades artificials per ferlo semblar «autèntic»- el devalua i crea percepcions errònies sobre els seus caràcter i
significació.
Probablement, més que en el cas d'altres institucions arxivístiques o museístiques, els
arxius audiovisuals han de crear els seus serveis d'accés al voltant de les realitats comercials
del control de la propietat intel·lectual. Donar accés públic a una obra sovint comporta el fet
d'haver obtingut prèviament el permís d'un propietari de drets d'autor i -freqüentment- el
consegüent pagament dels drets. Moltes pel·lícules i enregistraments són productes
comercials amb un considerable potencial de guanys econòmics (per al propietari dels drets
d'autor, no necessàriament l'arxiu!) i els arxius han d'estar alerta amb la contravenció
potencial d'aquests drets. És un àmbit complex, que cada vegada esdevé més complicat amb
els canvis tecnològics, i els arxius han de buscar assessorament jurídic amb regularitat.
Les perspectives sobre la conservació i l'accés són diferents segons si es tracta d'arxius
comercials o no comercials. Els darrers solen considerar les obres de les seves col·leccions
com a objectes culturals: la motivació de conservar-les i proporcionar-hi accés sorgeix de la
percepció del seu valor cultural i de les peticions de recerca, i aquestes idees tenen un paper
preponderant a l'hora d'establir prioritats. Els primers, en canvi, estan immersos en una mena
de gestió de béns o valors, i les prioritats de conservació les dicten els imperatius del mercat,
per exemple el calendari de llançaments comercials de CD, DVD o televisió per satèl·lit.
Estudi de la naturalesa i el concepte
És obvi que els mitjans audiovisuals són un ventall de suports físics distintius,
característics -tant actuals com obsolets- els formats dels quals es troben fortament arrelats
en la consciència pública. El disc de gramòfon i la pel·lícula perforada són icones
reconeixibles i tàctils que tenen la capacitat de comunicar de manera universal, fins i tot si els
sons i les imatges també han estat enregistrats en suports menys distintius visualment com
la cinta magnètica i les unitats de disc dur de l'ordinador. Igualment, la tecnologia associada
està representada per icones visuals ben reconegudes: el corn de la gramola, l'altaveu, la
bobina, el projector i el raig de llum del projector, la pantalla des d'una perspectiva esbiaixada.
Al mateix temps, les imatges en moviment i els sons que aquests formats físics
representen no tenen existència objectiva com a tal. Actualment les imatges en moviment es
creen en la ment a través del fenomen de la persistència de la visió -una seqüència d'imatges
immòbils revelades en una ràpida successió més enllà d'un cert llindar de freqüència es
percep com una imatge en moviment. De manera anàloga, el so és una sèrie d'interrupcions
en l'aire que afecta els nostres sentits auditius i que interpretem de maneres significatives
-com la música, la parla, el soroll, etcètera.
Com a fenomen òptic/acústic, percebut a través dels canals subjectius de la vista i l'oïda
individuals, els mitjans audiovisuals comparteixen certes característiques amb els mitjans
visuals estàtics -com la fotografia i la pintura- però són intrínsecament diferents dels mitjans
textuals, que comuniquen mitjançant un codi que es desxifra intel·lectualment. La percepció
dels mitjans audiovisuals confia en la mediació d'un aparell tecnològic entre el suport i
l'oient/espectador: no podem escoltar un disc o una cinta mirant-los, ni veure una pel·lícula
agafant-la o rebobinant-la.
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La física i la química internes dels suports audiovisuals fan que molts siguin extremament
vulnerables a temperatures inadequades i a la humitat, als efectes de la pol·lució atmosfèrica,
al verdet i a diversos tipus de descomposició i deformació que n'afecten la integritat física i la
qualitat de la informació de so i d'imatge que contenen . Alguns tenen una vida útil de tan sols
unes dècades -o fins i tot menys- mentre que l'experiència ens està demostrant que n'hi ha
d'altres que poden ser sorprenentment resistents. Per això, els arxius procuren emmagatzemar les seves col·leccions en ambients estables, de temperatura i humitat baixes, que
minimitzin la degradació, optimitzin la vida útil i permetin guanyar temps.
En molts aspectes, la tecnologia de l'enregistrament i de la reproducció és encara més
vulnerable que el suport. Una característica important del camp audiovisual és la ràpida
obsolescència que té. Els formats canvien constantment i, encara que els suports es
conservin en bones condicions, és molt possible que sobrevisquin a la vida industrial de la
tecnologia de reproducció de la qual depèn que continuïn essent accessibles. Els arxius en
conjunt s'enfronten amb el problema d'haver de mantenir tecnologia obsoleta que ha estat
abandonada per les indústries del sector audiovisual.
Els suports audiovisuals, en major grau que els seus equivalents més antics, es troben
en perill circumstancial d'extinció. La indústria que els crea no està sempre en sintonia amb
els valors i els fets pràctics de la conservació; el material no necessàriament existeix en una
profusió de múltiples còpies. Quantitats ingents de pel·lícules han estat reciclades per
recuperar plata; els enregistraments de goma laca han servit de reble per a la construcció de
carreteres. Els suports magnètics -cintes de so i de vídeo i discos d'ordinador- són fàcilment
reutilitzables, de manera que la supervivència d'un programa es pot trobar constantment
amenaçada per raons pràctiques o econòmiques.
Fins i tot en el cas de col·leccions ben ordenades i ben emmagatzemades, és molt
recomanable que hi hagi un control constant. Quan l'emmagatzematge és desordenat,
fenòmens de degradació com la síndrome del vinagre poden ser contagiosos i poden
provocar una reacció en cadena als suports del costat. Igualment, les distorsions greus i
continuades pel que fa a la temperatura o a la humitat del local d'emmagatzematge poden
malmetre una col·lecció sencera. El verdet i els fongs s'alimenten de les parts orgàniques dels
suports. Els mitjans audiovisuals no poden tenir cura d'ells mateixos per poder viure molts
anys: necessiten una sèrie d'actuacions deliberades que n'assegurin la supervivència al llarg
del temps, cosa que normalment significa implicació per part de la institució.
Descomposició, obsolescència i migració
El fet que el suport estigui condemnat a deteriorar-se, juntament amb l'aparent
inevitabilitat dels canvis de format constants, té una última conseqüència: el contingut
d'imatge i so només pot sobreviure i continuar essent accessible mitjançant la migració: la
còpia o transferència de continguts d'un suport a un altre. D'acord amb aquesta experiència i
amb previsió de futur, els arxius audiovisuals van començar a fer còpies del seu material fa
uns setanta anys o més: la transferència del contingut de pel·lícules en nitrat a pel·lícules amb
suport de triacetat o polièster, la còpia d'àudio de discos i cintes en procés de degradació a
suports anàlegs nous o a suports digitals; és a dir, es va practicar una migració de suports
obsolets a suports actuals mentre l'antiga tecnologia encara era operativa.
No obstant això, aquest principi aparentment simple està carregat de dilemes. La manca
de conjuminació entre la vida viable del suport i la vida comercial de la tecnologia acostuma
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a ser considerable. A la pràctica, el procés de migració comporta cert grau de pèrdua o
distorsió del contingut en imatge o so i un canvi en l'experiència visual/auditiva. La presa de
decisions està basada per força en coneixements inadequats: les prediccions no sempre
queden confirmades per l'experiència subsegüent.
Els arxius han donat resposta a aquests dilemes de maneres diferents. Mitjançant
l'emmagatzematge i la manipulació de les col·leccions en ambients benignes, els arxius han
allargat la vida dels suports i, per tant, també han endarrerit la necessitat de fer-ne còpies.
Gràcies al desenvolupament de solucions per mantenir en funcionament la tecnologia
obsoleta han «guanyat temps» perquè els suports continuïn essent accessibles i els
programes de migració, més llargs. El fet d'adoptar postures més aviat conservadores ha
permès que hi hagués temps d'acumular coneixements a través de l'experiència pràctica, i
això ha dut a canvis d'estratègia.
~exemple clàssic d'aquest dilema ha estat el canvi d'aproximació al tema de la
conservació de les pel-lícules en nitrat de cel -lulosa. El nitrat de cel -lulosa va ser emprat
durant la dècada de 1890 com a suport de les pel-lícules professionals estàndard, malgrat ser
altament inflamable, perquè era un suport resistent, flexible, transparent -i relativament baratper a les emulsions fotogràfiques. Se sabia molt poc de la seva estabilitat al llarg del temps,
però no sembla que això fos un problema, tot i que de tant en tant es va aventurar alguna
hipòtesi sobre la seva viabilitat a llarg termini. Més endavant, quan la propensió d'aquestes
pel -lícules a la descomposició química es va fer evident, els arxius van començar a fer còpies
de seguretat en pel·lícules de triacetat no inflamables, que llavors es creia que podia tenir una
vida d'uns quants segles.
Aproximadament a partir de 1950, els fabricants de pel-lícules van abandonar
progressivament el nitrat a favor del triacetat, tant per motius pràctics com econòmics. Com a
conseqüència, les pel·lícules de nitrat aviat es van considerar «material perillós », i es va
generar una síndrome creixent de reaccions oficials i institucionals que en ocasions va arribar
a ratllar el pànic i que va afavorir la destrucció dels estocs de nitrat. Entre els arxius es va
popularitzar la creença que totes les pel·lícules en suport de nitrat es descomposarien cap a
l'any 2000, així que trobar i copiar el material que havia sobreviscut es va convertir cada cop
més en una creuada urgent. Les motivacions pràctiques i la política van esperonar els arxius
i les empreses fabricants de pel·lícules a destruir els seus estocs de nitrat després d'haver fet
les còpies d'acetat per així reduir els costos d'emmagatzematge.
Ara sabem que tota aquella destrucció va ser un error. Al voltant del anys vuitanta, les
pel·lícules de triacetat van començar a mostrar la seva pròpia forma d'autodestrucció - «la
síndrome del vinagre»- i, a més, es va fer palès que les pel·lícules en nitrat, ben guardades
i manipulades, tenien una vida molt més llarga del que s'havia pensat en un principi
(actualment hi ha bobines de més de cent anys que encara es troben en bones condicions).
Avui, les millores continuades en la tecnologia d'impressió de pel·lícules permeten obtenir uns
resultats molt més satisfactoris que no pas deu anys enrere. En els casos en què s'ha
conservat material de nitrat, ara aquest sovint es troba en millors condicions que les còpies
de triacetat, de vegades de pitjor qualitat, fetes fa només vint o trenta anys. A més a més,
l'opinió pública sobre la viabilitat de les pel·lícules en nitrat -«el nitrat no esperarà»: aquell
missatge promogut, de bona fe, pels arxius fins fa relativament poc- ha de canviar. 7
Els arxius audiovisuals, per tant, han d'afrontar contínuament l'efecte inèrcia. D'una
banda, estan pressionats per les necessitats pràctiques i per l'opinió popular que cal «posarse al dia» de manera constant, en relació amb els formats més actuals i moderns («Ja has
digitalitzat la teva col·lecció?» és avui una pregunta corrent entre molts arxivers); i de l'altra,
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la repetida migració de grans quantitats de material de col·lecció no només esdevé una
impossibilitat física, sinó que ja no té sentit ni econòmicament ni quant a la preservació. El
arxius més aviat han de resoldre una equació cada vegada més complexa que mantingui un
equilibri entre la viabilitat física del fons que custodien i la capacitat de mantenir la tecnologia
obsoleta o «heretada» i les tècniques associades que permetin l'accés al material i el
manteniment. Crear còpies d'accés en formats digitals actuals, a més de conservar còpies de
seguretat en formats més antics, és part de l'equació.
Històricament, els arxius audiovisuals s'han anat adaptant contínuament a les realitats
canviants del mercat. Com a col·lectiu, als arxius els manca la massa crítica per influenciar
decisivament les agendes de desenvolupament de les indústries audiovisuals. Poden
proposar i fomentar, i els seus interessos de vegades s'adrecen a la millora dels suports i dels
sistemes, o a fer que les polítiques empresarials es mostrin més favorables a mantenir cert
suport a la tecnologia més antiga. Però, en darrera instància, als arxius i als arxivers, amb el
seu poder econòmic i legislatiu limitat, no els queda més remei que reaccionar als canvis tan
bé com poden. Aquesta realitat és causa de fortes tensions i de molta incertesa a l'hora de
fer plans amb antelació i de formar el personal. ~evolució dels formats està dirigida pels valors
del mercat, no dels arxius. Es podria argumentar que aquest canvi històric tan accelerat no és
necessari i, a més a més, fa que no sempre els millors sistemes siguin els que s'acabin
imposant al mercat.

Contingut, suport i context
El mitjans audiovisuals, com altres documents, tenen dos components: el contingut sonor
i/o visual i el suport que els allotja.8 Tots dos poden estar íntimament relacionats i, on sigui
possible, l'accés a ambdós és important. La migració de contingut d'un suport a un altre, per
motius de conservació o accés, pot resultar necessària o convenient, però en el procés es pot
perdre informació important i significat contextual.
La creixent facilitat amb què el contingut es pot transferir i «re-utilitzar» ha fet que sovint
la importància d'aquesta relació passés desapercebuda. Molts dels que fan servir col·leccions
d'arxiu cerquen accés a imatges i sons de la manera que els resulti més convenient, i allà on
aquesta comoditat superi qualsevol altra consideració. Per exemple, un tros de metratge de
35 mm d'un noticiari mut pot haver passat a través d'una gran varietat d'estadis de còpia a
pel·lícula i vídeo abans de ser inclòs en un documental per a la televisió. És possible que allò
que s'emeti aparegui en el format equivocat, es projecti a la velocitat equivocada, s'utilitzi en
un context erroni i tingui ben poc a veure amb la claredat visual del material original -però
que, en canvi, sigui suficient per als propòsits de la productora. I el que és més, segurament
reforçarà els típics clixés sobre les «pel·lícules antigues », que estan ratllades, gastades,
granulades i on les imatges es mouen massa de pressa.
El canvi de format, doncs, també pot ocasionar un canvi de contingut. La pèrdua de
qualitat d'imatge o so és, per definició, un canvi en el contingut. La manipulació del contingut
en el procés de migració pot alterar el caràcter intrínsec de l'obra -la «millora» del so o
l'acoloriment d'imatges en blanc i negre en són exemples. Una imatge de vídeo és diferent en
textura de la imatge de la pel·lícula de la qual prové (i viceversa) . Una pel·lícula de
cinemascop filmada amb un format de 2.35:1 esdevé un altre tipus d'obra quan es reformateja
a 1.33:1 per tal d'emetre's per televisió o per sortir en vídeo -de fet, se'n descarta la meitat
del contingut visual i se'n modifica la gramàtica i la composició visual.
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Igual que altres objectes, els suports audiovisuals són artefactes i els atributs intrínsecs
als objectes no es poden transferir. En el millor dels casos, en el nou suport, aquests atributs
només podran ser aproximats. Buscant exemples d'abans del 1950, podríem esmentar les
característiques visuals de les emulsions riques en plata, colors i tons amb base química i
procediments de color obsolets com l'emulsió dual Cinecolor, l'ombreig Dufaycolor o la
transferència de color Technicolor que només poden ser percebudes amb precisió si es
projecten les còpies originals. Els discos per gramòfon de goma laca i vinil, i els seus
embolcalls, són objectes tàctils pensats no tan sols per ser escoltats sinó també per ser
contemplats. La informació discogràfica essencial pot estar enregistrada al suport. La
procedència d'una pel -lícula i la mecànica de producció de la pel·lícula, de muntatge i
revelatge només es poden entendre del tot si s'examinen els artefactes mateixos.
Es pot dir que els mitjans magnètics com les cintes d'àudio i vídeo i els disquets tenen
menys valor com a artefactes que els cilindres del fonògraf, els discos o les pel-lícules.
Possiblement, això és cert en el sentit que no són «llegibles pels humans», però es tracta
d'una diferència de grau. Tenen valor d'artefacte perquè són representants dels seus formats,
i si estan dissenyats com a productes de consum també posseeixen valor d'artefacte visual i
tàctil com els seus cosins més antics. Fins i tot en un entorn on aparentment no hi ha suports,
el de les descàrregues d'imatge i so per lnternet, la diferència continua existint. El suport és
el disc dur o el disquet -el contingut és allò que veus i sents, vehiculat a través del software i
les característiques del teu ordinador. Generacions successives de software i hardware potser
transformaran subtilment o fins i tot radicalment el contingut audiovisual tal com el percebem.
En l'entorn pràctic d'arxius i col-leccions on no es disposa de prou coneixements sobre
conservació, el fet de descartar els suports i els embolcalls originals després de la migració
pot tenir com a conseqüència la pèrdua d'informació vital quant a l'origen, entre d'altres. Les
dates de fabricació, per exemple, poden estar codificades en la pel·lícula original. I la
informació descriptiva pot estar escrita a la capsa de la cinta original o a les etiquetes que hi
ha enganxades a la bobina de la cinta.
Les obres audiovisuals no es creen en el buit. Són producte d'un temps i d'un lloc i només
es poden apreciar plenament com a tals en el seu propi context. Per poder escoltar de manera
òptima un enregistrament de cilindre Edison, aquest s'ha de posar en un aparell amb la
tecnologia original - un fonògraf acústic. La millor manera de veure un llargmetratge sonor dels
anys trenta és projectant-ne una còpia de 35 mm en un gran teatre i reproduint-ne el so amb
un sistema contemporani, no amb un de modern. Per gaudir al màxim d'un programa de ràdio
dels anys trenta, s'ha d'escoltar en un ambient domèstic i mitjançant una ràdio antiga, no a
través d'un minúscul transistor (que a l'època no existia). És clar que sovint és impossible -o
si més no, poc pràctic- recrear el context original, sobretot perquè la gent al segle XXI té una
experiència de la vida molt diferent de la d'aquells que van viure fa cinquanta, setanta-cinc o
cent anys. Això, però, no fa que la necessitat d'omplir el buit contextual sigui menys important
- i es pot fer mitjançant certes explicacions i una preparació adequada de l'audiència, o bé
d'altres maneres.
El fet de disposar de la tecnologia original és un element essencial a l'hora de recrear el
context, i en això, amb el pas del temps, els arxius s'enfronten a profunds dilemes. Quan la
tecnologia de la reproducció es torni obsoleta, el manteniment dels aparells serà cada vegada
més complicat perquè el subministrament de peces de recanvi anirà minvant fins que
finalment s'aturi. Per tal de mantenir operatius els seus equips, els arxius han de recórrer a
altres recursos, per exemple sotmetre peces de màquines de recanvi al «canibalisme», o bé
inventar-se maneres de fabricar les peces. Això els pot fer guanyar temps, però tot té uns
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límits. Si bé la tecnologia relativament senzilla dels projectors de pel·lícules i del tocadiscos
mecànic acústic es pot mantenir més o menys indefinidament, la tecnologia electrònica no.
Aquesta depèn de la disponibilitat d'infraestructures industrials grans i complexes; així, per
exemple, la fabricació d'articles com capçals reproductors/enregistradors d'àudio i vídeo i
unitats de làser per a reproductors de CD ultrapassa les possibilitats actuals dels arxius
audiovisuals.
Igualment, encara que els aparells de tecnologia obsoleta continuïn operatius, no
serveixen de gaire sense les seves tècniques d'utilització i manteniment. Quan aquests aparells
queden fora del corrent principal de la indústria, les tècniques per fer-los funcionar esdevenen
una cosa pràcticament esotèrica: passen a formar part de l'esfera de l'entusiasta particular i de
l'arxiu audiovisual. Conseqüentment, serà avantatjós per als arxius aprendre i practicar
aquestes tècniques en l'àmbit intern, així com contactar amb les persones expertes que hi
pugui haver a les seves circumscripcions. També existeix un petit però creixent nombre
d'empreses de serveis especialitzats que mantenen els equips i dominen les tècniques per fer
migracions i tasques de restauració per a arxius, especialment per a aquells amb una
infraestructura pròpia molt limitada. A més a més, alguns arxius de més envergadura utilitzen
les seves infraestructures tècniques per oferir serveis a institucions arxivístiques més petites.
Cada vegada més, aquesta interdependència sembla ser l'única resposta a aquests problemes.
Les dificultats de la integritat contextual també s'han de contraposar al fet que la realitat
actual és diferent de la realitat en què van ser creades les obres. Les obres audiovisuals que
es presenten en un entorn contemporani sovint ens transmeten un missatge nou. Compareu
pel·lícules com El mag d'Oz o Los Olvídados amb les obres de Shakespeare. 9 Actualment,
tant les pel·lícules com les obres de teatre es veuen en contextos molt allunyats dels previstos
o imaginats originalment pels seus creadors. Les audiències modernes les accepten tal com
són, amb les seves característiques, sense necessitat d'ubicar-les en el temps i l'espai.
D'aquesta manera, podem dir que les obres creen un nou context i potser comuniquen nous
significats als espectadors contemporanis.
En un sentit fonamental, el contingut està conformat pel suport i pel context. Els gràfics
d'ordinador a les pàgines web exploten tant les limitacions com les possibilitats del mitjà en
línia. Les cançons pop duren 3 o 4 minuts perquè aquesta era la durada d'un cilindre Edison
estàndard o d'un disc de 78 rpm. Els noticiaris cinematogràfics sonors no duraven més de 12
minuts perquè, en aquella època, aquesta era la durada màxima d'una bobina estàndard de
35 mm. Nombrosos gags als llargmetratges i dibuixos animats donen per suposat que els
actors s'adrecen directament a una audiència en una sala de cinema que també està
familiaritzada amb les convencions del cinema. Fora d'aquest context, les bromes no es
poden entendre. Una mostra clara d'això és la pel·lícula de dibuixos animats de l'ànec Lucas
de la Warner Bros, Duck Amuck (1953, dirigida per Chuck Jones), en la qual tots els gags es
basen en la naturalesa física de la tira còmica, el procés de coloració i el funcionament dels
dibuixos animats en si.
Similarment, el contingut d'alguns enregistraments sonors està marcat per la forma física
del disc, amb un forat al centre. L..:àlbum més venut dels Beatles, Sergeant Pepper's Lonely
Hertz Club Band (EM I, 1967), conté, en el seu format original de vinil , una petita agulla de so
al circuit final que el braç del tocadiscos va resseguint repetidament fins que se'l retira.
Divertir-se amb el funcionament del tocadiscos volia dir tenir bones relacions amb la part no
convencional de la gravació. Transferit a CD o casset, el sentit de la broma es perd.
D'exemples d'aquesta mena n'hi ha a gavadals: vosaltres mateixos en podeu trobar en les
vostres vivències.
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Les conseqüències de la ignorància poden ser greus, a part de fer-nos avergonyir. Hi ha
una història apòcrifa d'un professor universitari que va escriure un assaig erudit en el qual
desenvolupava una teoria sobre els missatges subliminals escrits que Sergei Eisenstein va
inserir en la seva pel·lícula Cuirassat Potemkin (1925). La teoria es basava en una suposició
errònia. No va adonar-se que els missatges eren, en realitat, requadres en forma de flaix que
contenien instruccions sobre el color per al laboratori de revelatge. Si hagués entès la
procedència de la còpia o del vídeo que estava veient, i els mètodes de treball dels laboratoris
cinematogràfics durant la dècada dels anys vint, no hauria comès l'error. ~obra que va veure
estava massa allunyada del suport original perquè la pogués interpretar correctament.
Analògic i digitaP0
En aquest moment, els debats més controvertits i de més abast en el camp dels arxius
audiovisuals fan referència a l'impacte de la digitalització. La tecnologia d'àudio i vídeo s'està
retirant progressivament del mercat i està essent substituïda per la digital. Els productors
cinematogràfics utilitzen cada vegada més la tecnologia digital. Ens estem enfrontant a la mort
de la pel·lícula fotogràfica? Ens espera un futur d'arxius digitals en els quals tot es guardarà
en sistemes informàtics d'emmagatzematge massiu? Si amb el mètode de còpia de digital a
digital no es perd gens d'informació, haurem solucionat tots els nostres problemes de
conservació per sempre? És aquesta la resposta definitiva? Necessitarem arxius audiovisuals
si tot, absolutament tot, es pot reduir a contingut digital obtenible des de qualsevol servidor
informàtic?,,
La història de la nostra especialitat ens hauria d'haver ensenyat a considerar totes les
prediccions tecnològiques amb escepticisme. ~única guia segura que tenim és l'experiència
acumulada. És poc probable que hi hagi cap format «definitiu». Basant-nos en l'experiència
del passat, és previsible que després dels mitjans digitals aparegui alguna altra cosa, sigui el
que sigui, encara que ara ens sembli inimaginable. Però potser el començament de l'era
digital, amb totes les oportunitats i els problemes que presenta, ens desafia a examinar
alguns fonaments filosòfics.
A causa de l'efecte inèrcia, és de suposar que en un futur previsible els arxius gestionaran
enormes col·leccions de suports en tots els formats històrics, juntament amb les tecnologies i
tècniques associades. Això seria veritat encara que demà mateix les indústries prescindissin
totalment de suports i operessin només digitalment. Segurament, amb el temps, els problemes
esdevindran més complicats i els programes de migració, més grans. No obstant això, també
és probable que dediquem més atenció al valor dels objectes de les nostres col·leccions i als
aspectes museístics de la nostra feina. Hi ha vivències, com escoltar enregistraments acústics
en la tecnologia original, o veure pel·lícules mudes amb l'ambientació musical adequada, que
avui gairebé només es poden experimentar als arxius i organitzacions similars. Aquestes
possibilitats i responsabilitats aniran creixent.
En la migració d'analògic a digital es produeix una reducció de dades: una part del
contingut es perd en el procés. En canvi, quan es fa una migració de digital a digital, en teoria
no hi ha pèrdues, encara que en la pràctica no és necessàriament així. Tots els arxius i les
biblioteques del món s'enfronten al repte col·lectiu de conservar quantitats gairebé
inimaginables de dades digitals, i la perspectiva d'una preservació a llarg termini, en aquest
moment, planteja tants interrogants com respostes. Resta per veure què serà fiable i factible
a la llarga, en un món on els recursos digitals, com altres tipus de recursos tècnics, estan
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distribuïts de manera tan desigual. Ens esperen qüestions sobre l'evolució del software i el
hardware, sobre els interessos comercials enfront dels públics, la sostenibilitat econòmica i la
gestió del risc, entre d'altres.
Els arxius audiovisuals estan utilitzant cada vegada més tecnologia digital per donar
accés a les seves col·leccions, tant per lnternet com mitjançant CD, VCD, DVD i altres suports
digitals, ja que cada cop són més els usuaris que sol-liciten aquesta forma d'accés. El
contingut analògic de suports magnètics amenaçats, d'àudio i de vídeo, s'està transferint a
forma digital per raons tant d'accés com de conservació. S'estan fent servir tècniques digitals
en la restauració de contingut sonor i d'imatges de pel-lícules i vídeos. Al mateix temps, el
material accessible i el de conservació que es troba en suports analògics més estables, com
pel-lícules i discos de vinil i goma laca, s'està mantenint en aquest forma.
Reptes filosòfics
Entre d'altres coses, la conservació al reialme digital, si els arxius audiovisuals opten
totalment per aquesta via i a la llarga hi converteixen tot el seu material analògic, posarà fi a
l'associació amb els documents o registres llegibles, la forma en la qual gairebé tots els
documents han estat creats des dels inicis de la història escrita i fins al segle XX. Les pel-lícules,
així com els enregistraments mecànics amb cilindre i disc, són suports relativament estables, la
integritat dels quals es pot controlar independentment de qualsevol tecnologia de reproducció.
La integritat de les gravacions d'àudio i vídeo en cintes magnètiques i arxius d'ordinador, que no
són llegibles pels humans, només es poden controlar a través de la tecnologia pertinent. La seva
recuperació, i el fet de saber que continuen existint, depèn del manteniment d'aparells cada
vegada més complexos i dels riscos associats. Són acceptables aquests riscos? Quant de
temps podrà resistir la tecnologia l'aparentment inexorable marea de l'obsolescència?
La migració al domini digital dóna fi a la connexió amb el suport analògic i la tecnologia
associada. El contingut se separa del seu context físic i del seu significat. Ja no és possible
experimentar cap sensació física, bé sigui l'experiència tàctil de tenir el suport a les mans i
examinar-lo, bé sigui el fet d'escoltar-ne la reproducció a través de la tecnologia original. En
aquest sentit, les percepcions sensorials i estètiques desapareixen.
Així com també desapareix la capacitat d'educar els sentits per distingir la diferència
entre l'original analògic i la còpia digital. Com sabran les generacions futures quina és la
diferència, tant pel que fa a la textura visual com a les subtileses de la qualitat del so? Fins a
quin punt és important que ho sàpiguen?
Molts dirien que ja fa molt de temps que els arxius audiovisuals han suspès l'examen
sobre aquest tema. Un museu de renom, per exemple, no faria passar una còpia romana
d'una estàtua grega per l'original grec; i el Louvre mai no mostraria una còpia digital de La
Gioconda perquè la considera d'igual valor que l'original analògic. Per què, doncs, un arxiu
audiovisual s'hauria d'acontentar, per exemple, a projectar còpies d'acetat o digitals d'una
pel·lícula de nitrat colorejada sense explicar minuciosament en quins aspectes difereixen de
l'original? Es podria objectar que a l'espectador no li interessa la diferència; però potser
l'espectador no és conscient que existeix cap diferència, ni per què aquesta pot ser important.
És responsabilitat dels arxius, i també dels museus, establir un estàndard intel -lectual mínim
i educar el públic de manera proactiva. Altrament, perjudiquem i limitem els drets de
l'investigador a tenir accés a tota la informació rellevant. Per expressar-ho en paraules de
Walter Benjamin: «Fins i tot a la reproducció més perfecta d'una obra d'art li manca un
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element: la seva presència en el temps i en l'espai, la seva existència única en el lloc on es
troba ... La presència de l'original és el prerequisit del concepte d'autenticitat.» 12
Per tant, el repte més gran de l'era de la digitalització potser no serà tan tecnològic o
econòmic, sinó que més aviat tindrà a veure amb la cultura, l'educació i l'ètica. Els
investigadors i el públic tenen el dret de ser educats i informats de manera exhaustiva sobre
la relació entre el contingut i el suport, i sobre el context d'allò que estan veient i escoltant.
Per tal d'aconseguir-ho, els arxius i els arxivers mateixos hauran d'entendre perfectament les
diferències de caràcter i textura dels diversos mitjans, i el desig instintiu de contextualitzar
haurà de formar part de la seva escala de valors.
L..:abast de l'ètica
Donar suport a tot allò que fem és una qüestió d'ètica. En qualsevol professió, aquesta
sorgeix de motivacions i valors bàsics. Hi ha temes que són específics de l'àmbit de l'ètica;
altres es basen en normes socials i de vida més àmpliament acceptades. Les professions
codifiquen els seus estàndards ètics de manera característica, elaborant declaracions
escrites que serveixin de guia per als seus membres i que donin seguretat als seus socis. Els
col·lectius professionals sovint disposen de mecanismes disciplinaris destinats a fer complir
certes normes vinculants -els àmbits mèdic i jurídic en són exemples obvis.
En el marc de les professions relacionades amb la conservació, inclosa la d'arxiver
audiovisual, existeixen codis d'ètica en els àmbits internacional, nacional i institucional.
Aquests codis tracten temes de comportament tant personal com institucional, i n'emfasitzen
alguns de comuns. Aquests inclouen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protegir la integritat i conservar el context dels materials de col·lecció
Probitat en l'accés, el desenvolupament de les col·leccions i altres transaccions
El dret d'accés
Conflictes d'interessos i benefici privat
Observar «l'imperi de la llei» i prendre decisions d'acord amb la normativa
Integritat, honestedat, responsabilitat i transparència
Confidencialitat
La recerca de l'excel·lència i el creixement professionals
Conducta personal, deure de cura i relacions professionals

La majoria de les associacions professionals més importants tenen els seus propis
codiS. 13 Tots són rellevants com a punts de referència a l'hora de construir un codi institucional
per a qualsevol arxiu audiovisual. Arribats en aquest punt, voldria centrar-me en qüestions
ètiques específiques dels arxius audiovisuals. Fins ara, tan sols una de les federacions
d'arxius audiovisuals ha adoptat un codi formal d'ètica. El codi de la lnternational Federation
ot Film Archives (Federació Internacional d'Arxius Fílmics, FIAF) va ser adoptat l'any 1998, i
els membres de la FIAF estan obligats a adherir-s'hi. 14 Altres federacions han adoptat actituds
normatives respecte a temes relacionats amb l'ètica individual.
Codis i ètica aplicada
Un codi escrit, sigui internacional o específic d'una institució, és un marc que proporciona
unes directrius generals; no obstant això, no pot preveure totes les situacions, ni donar
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solucions estereotipades a problemes que necessiten judicis de valor més meditats.
Normalment, els professionals accepten la responsabilitat d'emetre judicis sobre qüestions
ètiques, així com sobre altres matèries.
En l'àmbit institucional, els codis tenen sentit i mereixen respecte només si són
fonamentals per al funcionament d'un arxiu; es promouen de manera activa i es compleixen
amb transparència des de les jerarquies més altes fins a les més baixes. Això pot comportar
un procés d'educació del personal, una sèrie de mecanismes de control i d'investigació i una
rutina administrativa que personalitzi l'aplicació del codi per a cada treballador. En algunes
institucions, per exemple, tots els membres del personal han de llegir i comentar el codi
corporatiu, s'han de comprometre per escrit a observar-lo i han de declarar qualsevol conflicte
d'interessos existent o potencial. Si es negligeix aquesta mena d'implementació activa, els
codis institucionals esdevenen una formalitat de fons, i només s'observen quan convé, o bé
es fan servir com a simples estratagemes de relacions públiques.
En l'àmbit personal, existeix un punt més enllà del qual el comportament ètic no es pot
controlar i depèn de la integritat i de la consciència de cada individu. Això és així independentment de si la institució on es treballa, o l'associació professional de què s'és membre,
observa escrupolosament (o no) els seus postulats ètics. Inevitablement, hi ha ocasions en
què sorgeixen dilemes personals. De vegades poden comportar un risc, a més d'haver-se de
solucionar en solitari. Poden implicar haver d'adoptar una postura impopular, haver de
denunciar alguna pràctica il-legal o corrupta dins de la pròpia institució, o bé -en un altre
àmbit- fins i tot posar en perill la carrera professional de la persona (o alguna cosa més).
Existeixen casos documentats d'arxivers que han exposat la seva vida i la seva llibertat per
tal d'evitar que es destruís material de col-lecció: segurament el grau màxim de compromís
professional. De manera més prosaica, puc dir que, com molts altres col-legues, m'he debatut
entre dilemes ètics de menor importància. N'he comentat algun en publicacions professionals,
com han fet altres. Actualment, en alguns països, cridar l'atenció de la gent o de les autoritats
sobre casos de negligència i conductes reprovables en l'exercici de la professió està protegit per
la llei en teoria, tot i que puc donar fe que no sempre és així en la pràctica. 15
Per molt que desitgem que sigui d'una altra manera, la conservació del passat -i l'accés al
passat- és una declaració de principis i, per tant, és un punt de vista. En altres paraules, és una
activitat intrínsecament política. El debat professional, així com la relació de casos de destrucció
deliberada del llegat audiovisual al llarg del segle passat, il-lustra àmpliament que sempre hi ha
qui, per diferents raons, vol eliminar o destruir allò que s'ha conservat. Els arxivers contínuament
han de fer front a les polítiques de selecció, accés i conservació, i a les qüestions ètiques que
aquestes susciten. En aquest aspecte, també és important ser conscients d'alguns casos
d'estudi crucials. 16 La supervivència del passat està constantment a la mercè del present. Tal com
diu Judith Panitch: «Lluny de romandre com a monuments perdurables del passat, els arxius més
aviat apareixen un pèl fràgils, eternament subjectes als judicis de la societat en què existeixen.
Ni temporal ni absolut, el missatge que transmeten pot ser manipulat, tergiversat o censurat. ..
els arxius del passat són també les creacions mutables del present. .. , 17
Les col-leccions i l'ètica
La gestió ètica de les col·leccions suscita una sèrie de qüestions.
Darrere del desenvolupament de tota col-lecció hi ha el concepte de permanència, de
manera que l'esporgada del material no s'hauria de fer a la lleugera, ni tampoc contràriament
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a les expectatives dels donants originals. La decisió d'esporgar l'hauria de prendre la junta de
l'arxiu, el consell o una autoritat comparable, i no pas els conservadors a títol personal. El
procés d'eliminació hauria de tenir en compte, primer, els drets i les necessitats d'altres
institucions museístiques, que acceptarien de grat el material sobrant. Si un cop realitzats
aquests passos el material esporgat es posa a la venda al públic, s'haurien de donar les
suficients explicacions per evitar interpretacions errònies sobre els motius per què es fa o el
procediment seguit. Els membres del personal no haurien de treure cap benefici personal
d'aquesta venda, i això hauria de fer-se ben palès per a la societat. Una base de dades
d'accés públic amb tot el material esporgat, o susceptible de ser descartat, no només oferiria
un servei públic a les institucions interessades a adquirir documents sobrants, sinó que, a
més, tindria un efecte alliçonador respecte de decisions preses massa a la lleugera.
Ateses les moltes possibilitats que actualment ofereix la migració, i les pressions polítiques
i pràctiques que han de suportar els arxius per tal de limitar els costos i les mides de les
col ·leccions, la retenció de suports originals durant el seu període de vida útil
-independentment de les còpies que se n'hagin fet- esdevé una qüestió d'integritat que per als
conservadors és fonamental. D'això es desprèn que el potencial per a les investigacions en el
futur, tenint en compte, a més a més, les possibilitats encara no explorades de la migració, no
s'hauria de bloquejar mai pel fet d'haver descartat o destruït material de manera prematura.
La naturalesa dels mitjans digitals obre possibilitats fins ara no disponibles de manipular
sons i imatges per falsificar la història, sense deixar cap rastre de la manipulació. Accions
d'aquesta mena són punyals al cor dels arxius i no poden ser tolerades en cap cas. Als arxius
potser els caldrà adoptar mesures preventives, inclosa l'educació del personal, contra aquesta
mena de possibilitats.
El fet que col·leccionistes i altres individus tinguin, a tall personal, un paper decisiu a
l'hora d'assegurar la supervivència de material audiovisual, sovint per mitjans poc
convencionals, forma part de la mateixa naturalesa de les empreses audiovisuals. Per tal
d'assolir l'objectiu primordial de garantir la conservació de materials extremament valuosos,
cal que els arxius treballin amb una confidencialitat absoluta per reconciliar qualsevol
diferència d'interessos entre aquests proveïdors i aquelles parts que puguin reivindicar drets
legítims de propietat intel·lectual o material. Cal que els arxius no explotin aquest material
sense el degut compliment de la llei.
Ètica d'accés
Subjectes al deure primordial de la conservació, els arxius públics reconeixen el dret
públic d'accés a les seves col·leccions. Amb els mitjans que tenen disponibles, cal que
responguin a totes les sol·licituds de recerca i que presentin els seus fons al públic
proactivament, de manera contextualitzada, d'acord amb una política d'accés establerta. En
tots els casos, cal que els drets legítims dels propietaris de copyright i altres interessos
comercials siguin totalment respectats.
En benefici d'un accés públic i una educació òptims, els arxius no només han de
restaurar el material -és a dir, corregir-ne els desperfectes i els estralls del pas del tempssinó que també han de crear versions reconstruïdes de pel·lícules, programes i
enregistraments que han sobreviscut de manera incompleta, per tal de fer-los més fàcilment
entenedors. Això s'aconsegueix reunint elements incomplets o fragmentaris d'una multitud de
fonts i arranjant-los en un tot coherent, i de vegades comporta una considerable manipulació
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d'imatges i/o sons per tal d'omplir buits en el material original conservat. Aquesta mena de
reconstruccions són, en efecte, noves produccions dirigides a un públic contemporani, i poden
diferir significativament de l'obra original.
Aquestes tasques s'han de dur a terme amb integritat per personal conservador
especialitzat, i segons uns objectius, principis i mètodes públicament establerts, de manera
que el caràcter de la reconstrucció sigui entès pel públic al qual va destinada. És necessari
preparar una declaració de reconstrucció per assegurar que aquesta informació està totalment
documentada. La preservació dels elements originals de la reconstrucció no queden alterats
per aquesta reconstrucció. Es continuen conservant, i se'n pot disposar potencialment, en la
seva forma original.
A l'hora de proporcionar accés als seus materials de col-lecció, i en la mesura que els
sigui possible, cal que els arxius facilitin als usuaris informació sobre el context de les obres,
que els ajudin a comprendre la seva forma original i que els animin a utilitzar amb integritat
les còpies subministrades. Cal que els arxius no siguin còmplices intencionals de l'alteració
deliberada o del falsejament públic del material, sigui mitjançant la manipulació de les imatges
o del contingut de so, o de qualsevol altra manera.
A l'hora de concertar i proporcionar llocs públics per projectar les obres, els arxius han
de recrear-ne el context amb integritat. Han de resistir les pressions comercials, o de
qualsevol altra mena, que els empenyin a subordinar els seus criteris de presentació, estils i
ambients a les modes o circumstàncies del moment, i han de romandre fidels a l'ambientació
i a la intenció original de les obres que s'hagin de presentar. Això fa referència especialment
(però no exclusivament) als cinemes dels arxius i a altres instal-lacions per a projeccions
afins, i posa sobre la taula temes que van des de quins són els formats correctes i les
tècniques i criteris de projecció fins a l'ús de publicitat cinematogràfica i música de fons
evocadora. Per exemple, encara que la inserció de publicitat cinematogràfica actual en un
cinema d'arxiu pugui generar un ingressos sempre necessaris, aquesta està fora de context:
seria una mica com posar el logo de McDonald's o de la Coca-Cola a la Venus de Mi/o.
Ambient i relacions institucionals
~.:ambient i la cultura d'un arxiu influeixen en la qualitat de totes les seves funcions. Els arxius
haurien de treballar per desenvolupar una cultura interna i una comunitat que valori la formació
individual, el rigor intel·lectual i la recerca, així com la capacitat d'elaborar judicis quant a la
conservació i d'acceptar-ne les responsabilitats. Hauria d'incentivar el creixement professional
dels seus empleats i valorar i protegir la seva memòria corporativa i la seva història institucional.
Les operacions d'un arxiu s'haurien de caracteritzar per la precisió, l'honestedat, la
consulta pertinent, la coherència i la transparència. No pot participar intencionadament en la
difusió d'informació falsa, enganyosa o inexacta, i no pot eludir respondre preguntes
raonables. Cal que l'arxiu ofereixi explicacions sòlides i per escrit que justifiquin les seves
decisions i posicionament normatiu.
Els arxius haurien de compartir els seus coneixements i experiència lliurement a fi de
promoure la professió d'arxiver, i de contribuir al desenvolupament i a la il·lustració d'altres en
un esperit de col·laboració. Han d'acceptar que si uns ajuden a portar les càrregues dels
altres, la professió en conjunt en surt beneficiada i avança. Allà on sigui possible, cal que es
faciliti la transmissió d'informació, el préstec de material de col·lecció, la participació en
projectes comuns, l'intercanvi de personal i les inspeccions per part de col·legues externs.
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On sigui permès, el finançament corporatiu s'hauria de negociar i acceptar partint de la
creació d'associacions justes i que assegurin el profit mutu. Els acords haurien de constar per
escrit, ser de durada limitada, compatibles amb el tarannà de l'arxiu, el seu codi ètic i els seus
objectius i oferir un benefici net a l'arxiu.
Motivació personal i conflictes d'interessos
El camp dels arxius audiovisuals no és lucratiu i, a l'igual d'altres professions
relacionades amb la conservació, és massa reduït per oferir grans oportunitats de promoció,
estatus, seguretat i desenvolupament de la carrera. Els professionals de l'arxivística tendeixen
a sentir-se motivats per altres coses: senten una gran afició pels mitjans audiovisuals i passió
per la seva preservació, valoració i popularització, així com la satisfacció de ser part d'un
camp pioner. També necessiten estar motivats a tenir una bona disposició a servir la
creativitat, els projectes i les agendes d'altres persones.
Potencialment, aquesta afició pot provocar una incompatibilitat d'interessos. Això pot
sorgir per raons diverses, com el fet de tenir un interès econòmic en organitzacions que
subministren documents i serveis a l'arxiu, de ser comerciants de material col·leccionable, de
ser membres de grups amb objectius contradictoris, o de crear col ·leccions privades de
maneres que estan -o sembla que estan- en conflicte amb la pròpia activitat professional de
l'arxiu. Aquests fets poden ser molt perjudicials per a la reputació d'un arxiu, i si no es pot
trobar un equilibri acceptable d'interessos, caldrà que l'individu cessi les relacions o l'activitat
inconvenient. El bon nom de l'arxiu ha de ser sempre prioritari.
Altres àrees de conflicte potencial inclouen el fet de donar consells o fer valoracions i
taxacions a títol personal i que, no obstant això, es pugui entendre que revesteixen caràcter
oficial. Si un individu està estretament vinculat a una institució, li serà difícil escriure,
ensenyar o parlar públicament a títol personal -inevitablement s'assumirà que ho fa en nom
de la institució. Aquesta mena de problemes s'han d'acceptar com el que són, i s'han de
tractar de manera que s'evitin els malentesos. Un cop més, els interessos de l'arxiu han de
ser la prioritat.
Les relacions personals de confiança entre els arxivers i, posem per cas, els col·leccionistes
o els proveïdors es troben entre les millors recompenses i obligacions d'un arxiver audiovisual.
Com que és sabut que sovint estan obertes a l'abús, i que alguns prefereixen refiar-se de la
persona abans que de la institució, aquestes relacions s'han de caracteritzar per una
honestedat absoluta, una lleialtat institucional i l'absència total de profit personal. Poden
donar-se conflictes de veritat quan, per exemple, a l'arxiver se li ofereixen regals i obsequis
de record amb la millor de les intencions i és necessari evitar el dany o l'ofensa. En aquests
casos, l'arxiver ha de salvar la situació amb l'ajut d'un supervisor.
Conducta personal
El fet d'executar una feina a consciència i amb la màxima professionalitat és, en última
instància, una qüestió d'honor personal i de probitat. Moltes tasques, com la manipulació
curosa de material de col·lecció per tal d'evitar que s'hi produeixin desperfectes, depenen
d'això: els errors o els danys, si no es comuniquen i se solucionen o reparen ràpidament,
potser no es descobriran durant anys.
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En el transcurs de la seva jornada laboral, els arxivers acumulen una quantitat
considerable d'informació confidencial. Per exemple, els continguts d'una col·lecció privada el
propietari de la qual no vol que es coneguin públicament o certes confidències fetes en un
enregistrament oral d'història l'accés públic al qual està restringit. Aquesta confidencialitat
s'ha de respectar sense excepció.
Ni el material de col·lecció ni els recursos generals d'un arxiu s'haurien d'utilitzar per a
ús o benefici personals, per més que, com a membres del personal, als arxivers els pugui
resultar molt fàcil de fer. Això és important, tant pel benefici real que suposa com pel missatge
que transmet: no hi ha cap raó justificable per la qual els treballadors d'una institució puguin
fer un ús privilegiat de la propietat pública.
Els arxivers audiovisuals reconeixen i actuen amb responsabilitat cultural i moral envers
els pobles indígenes, observant el requisit de tractar i donar accés al material de col·lecció
rellevant de manera compatible amb les normes de les seves cultures. Freqüentment, les
úniques persones que saben si aquestes normes es compleixen són els arxivers mateixos: és
una qüestió de rectitud.
Com a guardians del llegat audiovisual, els arxivers respecten la integritat de les obres
que tenen al seu càrrec. No les mutilen, censuren o tergiversen, no n'impedeixen l'accés
indegudament ni intenten falsificar la història de qualsevol altra manera, i no restringeixen
l'accés als documents no retocats. Més aviat s'oposen als intents d'altres per fer-ho. Els seus
gustos personals, els seus valors i els seus judicis crítics troben un equilibri amb la necessitat
de protegir i desenvolupar la seva col·lecció de manera responsable i d'acord amb la normativa.
Es tracta d'assumptes fonamentals i complexos. D'una banda, s'han de complir els drets
legítims dels propietaris de drets d'autor i dels grups comunitaris (com els pobles indígenes)
d'exercir controls justos sobre l'accés i l'ús del material; de l'altra, el control sobre l'accés i la
censura pot adoptar moltes formes insidioses per motius de correcció política, avantatges
econòmics o altres. 18
Probablement, cadascun dels fons d'arxiu audiovisual amb un volum considerable conté
prou material per ofendre tothom! És gairebé segur que els arxivers no comparteixen els
valors, els criteris morals i els punts de vista inherents d'alguns documents de la seva
col·lecció. Però el racisme, el sexisme, el paternalisme, la immoralitat, la violència, els
estereotips i tota la resta són fets de la història de la humanitat, i es fan ben palesos en les
creacions de la societat, incloses les audiovisuals! La qüestió és: si dono accés a aquest
document, estic donant suport -o sembla que estigui donant suport- als valors que conté? O
estic més aviat donant suport al dret d'accés?
Dilemes i desobediència19
Noam Chomsky va comentar que «no hi ha cap motiu per acceptar les doctrines creades
per mantenir el poder i els privilegis, ni per creure que estem limitats per normes socials
misterioses i desconegudes. Aquestes són simplement decisions preses per unes institucions
que estan subjectes a la voluntat humana i que han d'afrontar la prova de la legitimitat. I si no
superen la prova, poden ser substituïdes per unes altres institucions que siguin més lliures i
més justes, tal com ha ocorregut sovint en el passat».
Hi haurà ocasions en les quals els arxivers es trobaran davant la disjuntiva d'haver de
triar entre allò que tenen instruccions de fer i allò que ells consideren responsable i ètic. Els
escenaris possibles són molts: censura política («Destrueix això: no va passar»), pressions
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econòmiques («No ens podem permetre mantenir tot aquest material: desfés-te'n»), eleccions
estratègiques, directrius arbitràries i sense fonament, dissuasió o denegació d'accés a material
«políticament incorrecte» o «inconvenient», etcètera. O pot existir a l'arxiu un estat de coses
concret que algun treballador consideri tan dolent o potencialment perjudicial per a la institució
que vulgui denunciar-lo, i valori la possibilitat d'entrar en un greu conflicte amb l'arxiu.
Aquest tipus de decisions són alguns dels dilemes més difícils a què es poden enfrontar
els arxivers. Es podria dir que la solució correcta és discernir quin dels principis en discòrdia
és el més important i complir-lo (per exemple, en una situació concreta el principi prioritari
potser és salvar material de col·lecció amenaçat). Però la situació pot ser molt complicada, les
opcions poc clares i la desobediència o la denúncia poden tenir conseqüències personals
greus que han de ser sospesades detingudament. A més a més, cap de nosaltres és imparcial.
No hi ha respostes fàcils, però sí que hi ha alguns passos lògics a seguir. El fet d'analitzar
la situació per distingir els drets, els motius i les opinions de totes les parts involucrades, pot
ajudar a aclarir els dubtes i les motivacions d'un mateix. ~obediència cega i deixar-se dur pel
corrent són sempre les opcions més còmodes però, com ens demostra la història, sovint
també les menys correctes. Què s'ha de fer realment? Quins interessos personals hi ha
implicats (inclòs el meu)? Estic enganyant o encobrint algú? Conec la resposta correcta però
no m'hi vull encarar?
Un cop fet això, es pot realitzar una valoració de les reivindicacions en conflicte d'acord
amb les circumstàncies. La frontera entre el bé i el mal pot ser borrosa. Potser no hi ha cap
solució «bona» : només una elecció, basada en la informació disponible, entre diferents mals.
Per aclarir els temes pot ser útil contrastar les pròpies conclusions amb col-legues als
quals es respecta o amb amics. Freqüentment, els altres veuen les situacions de manera més
clara i desapassionada, i potser hi aporten noves perspectives. De vegades, una solució
creativa en què tothom surti guanyant serà evident; d'altres, no.
Finalment, després d'haver seguit aquestes pautes lògiques, hem d'escoltar la nostra
pròpia consciència. Refiar-nos de l'instint i dels criteris propis quan les circumstàncies no els
confirmen és difícil; és més senzill racionalitzar els dubtes que ens assalten persistentment. I
ni tan sols llavors no hi ha cap certesa: dos arxivers enfrontats al mateix dilema i avaluant els
mateixos punts amb el mateix rigor poden arribar a conclusions diferents, totes dues igual de
correctes i sinceres. Tots nosaltres som és.sers subjectius, que busquem allò que ens convé .
~única cosa que ens podem preguntar és: com a professionals, quina és la solució amb la
qual jo podria viure? Quina resposta em resulta acceptable?
Govern i autonomia
Finalment, voldria centrar-me en el caràcter de les nostres institucions arxivístiques i en
les creences que les fonamenten. Quins són els principis que hem de defensar?
En la majoria de països l'estructura administrativa d'empreses, organitzacions
benèfiques i altres entitats no governamentals ha de complir els requeriments legals que fan
referència a la responsabilitat, la transparència, l'autonomia i l'administració competent. Els
estatuts de govern defineixen els objectius de l'organització, els seus poders i estructura
bàsica. ~autoritat i responsabilitat màximes normalment recauen en una junta o consell que
representa els socis o accionistes de l'organització.
Les institucions arxivístiques del sector públic funcionen amb acords equivalents. Habitualment, per exemple, els mandats, els poders i el caràcter de les biblioteques nacionals, els museus
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i els arxius estan determinats per un instrument legal -una acta del Parlament o similar- en el
qual també hi apareixen els acords administratius. Això fa que les institucions siguin responsables
davant l'autoritat pública, però que alhora actuïn de forma segura i professionalment autònoma
en el compliment dels seus mandats. Els acords poden incloure qüestions com les previsions
d'ingressos, que atorguen una responsabilitat pública específica i cert reconeixement a la
institució. En altres àmbits -per exemple en el cas de les biblioteques o arxius universitaris- hi pot
haver acords documentats equivalents dependents de la màxima autoritat, que en aquest cas
seria el consell universitari o alguna altra entitat de govern de la universitat.
Potser a causa de la relativa joventut del moviment, els arxius audiovisuals, en la majoria
dels casos, existeixen sota circumstàncies menys definides i menys segures, i això és una
feblesa. Són relativament pocs els que gaudeixen d'un nivell de reconeixement legal o
d'autonomia comparable al de l'àmbit nacional. N'hi ha uns quants que existeixen i operen
essencialment segons els capricis d'una autoritat més important o de l'entitat a la qual
pertanyen i, en última instància, la seva autonomia professional està poc o gens garantida. La
majoria d'arxius sense ànim de lucre se situen més o menys entre aquests dos pols.
Naturalment, els arxius amb fins lucratius normalment formen part d'entitats empresarials
més grans i estan subjectes als seus estatuts. Això significa que, en el fons, possiblement
tenen ben poca autonomia.
El mínim desitjable: la semiautonomia
Atès que els estatuts de govern de molts arxius audiovisuals estan força lluny de la
perfecció, existeix una llista de fonaments bàsics? Fins fa poc, els estatuts i normatives de la
FIAF exigien un alt grau d'autonomia organitzativa com a condició prèvia per ingressar com a
soci. ~any 2000, aquesta postura es va suavitzar una mica i el requisit essencial d'afiliació va
passar a ser que cada arxiu membre es comprometés formalment a seguir un nou codi
d'ètica. No obstant això, aquells arxius que sol-licitin ser membres encara han de presentar
una quantitat d'informació considerable per demostrar quin és el seu grau d'autonomia
professional. I per què és així? ~experiència indica una sèrie de condicions mínimes.
~arxiu ha de ser una entitat reconeixible. Té un nom que s'explica per ell mateix, un lloc
físic, una estructura organitzativa, personal, un fons, una infraestructura de mobiliari fix i
equ ipament. També té estatus d'organització, sigui en qualitat d'entitat jurídica de dret propi,
o com una divisió o programa d'una entitat més gran. Sense aquestes bases, no hi hauria res
concret a què fer referència.
~arxiu ha promulgat públicament els estatuts que en defineixin el caràcter, el propòsit, el
mandat, la categoria i la responsabilitat. Aquests documents són un punt de referència de
bona fe per als usuaris i per als treballadors de l'arxiu, així com per a aquells particulars que
hi donen suport econòmic. Han estat publicats i/o avalats per la seva autoritat superior
(Parlament, Junta Corporativa, Consell, Consell Universitari, etcètera).
També ha promulgat públicament una normes escrites que determinen, com a mínim, el
desenvolupament i la conservació de la seva col ·lecció, i les activitats d'accés a aquesta. La
normativa està basada en els estatuts de govern, i s'examina i actualitza regularment, segons
els canvis de circumstàncies i prèvia consulta amb el personal i els socis. Les normes
s'observen en la pràctica, i d'acord amb aquestes s'informa sobre la feina de l'arxiu i se'n
dóna comptes. Sense una cultura de la normativa existeix el risc que l'arxiu desenvolupi i
gestioni el seu fons de forma arbitrària i irresponsable.
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L..:arxiu controla i gestiona el desenvolupament de la seva pròpia col·lecció. Els seus criteris
professionals pel que fa a la selecció, l'adquisició, la descripció, les tasques de conservació i
l'accés al seu fons són definitius i no es poden invalidar per cap autoritat superior. Sense
aquestes garanties, ningú no podria confiar que es complissin les normes professionals.
L..:arxiu està representat pel seu propi personal en els tractes amb els seus socis, incloses
les empreses del sector audiovisual, altres institucions arxivístiques i fòrums especialitzats
nacionals i internacionals. Té accés directe i informa directament a la junta o el comitè
executiu de qualsevol organització més gran de la qual formi part. Això és clau perquè l'arxiu
es comuniqui amb claredat i pugui relacionar-se amb els seus iguals professionals i amb els
seus socis.
L..:arxiu compta amb una base ètica i filosòfica escrita i disponible públicament, que és una
adherència manifesta a codis i declaracions professionals o a d'altres de creació pròpia.
Aquells que donin suport econòmic a l'arxiu i els seus treballadors tenen el dret de conèixer
els principis rectors d'acord amb els quals opera l'arxiu, i segons els quals se li poden
demanar responsabilitats.
El finançament de l'arxiu no és condicionant -les seves prioritats laborals estan
determinades per criteris professionals interns i no per patrocinadors externs, altres autoritats
o una organització matriu. (Clar que això és molt difícil d'aconseguir quan l'arxiu depèn de
moltes fonts de finançament, patrocinadors i organismes subvencionadors que poden
imposar les seves pròpies condicions i prioritats.)
En cas de no estar governat per la seva pròpia junta o consell executiu, almenys disposa
d'un cos consultiu efectiu i representatiu, o d'algun altre mecanisme consultiu equivalent, a
través del qual pot respondre a les opinions i punts de vista del seu districte i conservar la
confiança d'aquells que constitueixen la seva base econòmica.
L..:arxiu està dirigit per un director o un equip executiu amb una bona formació en el camp
dels arxius audiovisuals. Això assegurarà que l'arxiu sigui gestionat des d'un marc de
referència adequat.
... i més enllà
En una situació ideal un arxiu tindria una sèrie de característiques addicionals que en
garantirien l'autonomia, la continuïtat i la viabilitat.
Així, l'arxiu tindria una personalitat jurídica independent definida per una acta de
l'assemblea legislativa, una constitució, una carta constitucional, estatuts d'associació o algun
altre document equivalent. Aquest document constituiria la millor garantia de continuïtat,
estabilitat i govern responsable. Si s'elaboren a consciència, aquests documents poden ser
de gran utilitat a l'hora d'assegurar que la junta o consell de govern estigui formada per
individus suficientment qualificats i representatius, i que la col·lecció estigui protegida per una
«successió perpètua» -si l'arxiu deixés d'existir com a organització, un organisme d'idees
afins n'assumiria la custòdia de la col·lecció.
Un finançament regular, segur i no condicionant, que alhora sigui adequat i estigui
disponible segons el criteri professional de l'arxiu, és certament un desideràtum i un ideal, i a
la pràctica probablement impossible. L..:arxiver canadenc Sam Kula ho va expressar de manera
força pintoresca: «"Doneu-me els diners i foteu el camp d'aquí!" és segurament una frase que
l'encerta de ple, però probablement no faria gaire gràcia als passadissos del poder.» 20 Tot i
així, un arxiu que pogués assegurar-se la part més important del seu finançament en aquests
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termes des de les autoritats de govern i, per acabar-ho d'arrodonir, amb altres patrocinadors
i fons de subvenció amb condicions adjuntes, estaria molt a prop de la situació ideal.
També és un ideal el fet de tenir llibertat total per establir i executar programes o plans
d'acció. Encara que a moltes institucions els pugui agradar sentir que tenen aquesta llibertat,
molt sovint la realitat és que és fàcil promulgar una normativa, però dur-la a terme pot implicar
haver de complir un cert nombre de condicions tàcites, i allò que es declara no sempre és allò
que s'observa en la pràctica.
Poder
Potser és natural que els arxivers es considerin relativament impotents: a la mercè de
governs i burocràcies, o d'enormes organitzacions empresarials les decisions estratègiques de
les quals, preses en un marc molt més ampli i sense tenir gaire en compte les conseqüències
que aquestes puguin tenir per als arxius, els obliguen constantment a reestructurar les seves
tasques i a enfrontar-se a nous reptes. Tot i això, els arxivers audiovisuals -com la resta de
professionals que es dediquen a la conservació- exerceixen un poder i una responsabilitat
profunds en la societat.
Ells són els guardians, els «arconts», la memòria del món. En última instància, determinen
els llocs, les institucions i les instal·lacions on s'ha de conservar aquest patrimoni. Prenen
decisions de vida o mort sobre allò que s'ha de salvar o esporgar. Estableixen les dates i la
forma en què el material es preservarà. Són els zeladors de la memòria: els guardians que
vetllen pel seu benestar i la seva viabilitat. Tal com he esmentat al començament d'aquest
treball, la paraula arxiu té el seu origen en el mot grec archeion (l'ofici del magistrat o arcon~ .
El control que exercia l'arcont sobre els documents legitimava el seu poder.
Com diu Jacques Derrida: «L.:arxiu no consisteix simplement a recordar, en la memòria
viva, en l'anamnesi, sinó a consignar, a inscriure un senyal a alguna ubicació externa -no hi
ha arxiu sense una ubicació, és a dir, sense un espai exterior. L.:arxiu no és una memòria
vivent. És una ubicació, per això el poder polític dels arconts és tan essencial en la definició
de l'arxiu. De manera que necessitem l'exterioritat del lloc a fi de poder arxivar alguna cosa.» 21
També són els guardians els qui determinen l'accessibilitat de la memòria; la manera com
s'organitza i es guarda; la forma i la qualitat de la catalogació i altres registres mitjançant els
quals s'aconseguirà l'accés; les prioritats assignades a aquesta feina; la tria d'allò que es
promociona o es retira, i de com es presenta al públic.
La memòria resideix no només en les coses, sinó en les persones ... els creadors, els
distribuïdors, els tècnics, els empresaris, els administradors, els investigadors i els
historiadors, els arxivers mateixos. Ells decideixen quines històries orals· seran enregistrades,
quines relacions es mantindran, quina informació és important.
No tothom acceptarà passivament la manera com els arxivers i els professionals de la
conservació exerceixen el seu poder. Els nazis van cremar públicament els grans llibres de la
humanitat i no hi va haver cap poder que els aturés. La Revolució Cultural Xinesa va voler
esborrar la influència de la saviesa i el pensament estrangers. Els khmers rojos de Cambotja
van voler exterminar la memòria amb el seu «any zero », com els talibans, que es van
proposar destruir la memòria cultural de la nació. Molt arriscadament, els «arconts» van
recórrer al subterfugi per tal de frustrar-los, i el seu poder va prevaler. Avui els polítics i
buròcrates tenen les seves pròpies raons per exercir el seu poder sobre la supervivència i
l'accés, i nosaltres en som testimonis.
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En qualsevol arxiu, les relacions de poder operen tant internament com externament i no
sempre de manera ètica. El repte dels arxivers audiovisuals és entendre el seu poder i
utilitzar-lo èticament, per al bé de la societat, els seus col-legues professionals i la memòria
del món.
Conclusió
El 20 de febrer de 1897, un periodista que de la Westminster Gazette de Londres va dir
el següent sobre la importància de l'arxivament de pel·lícules:
.. . la feina diària de la sala d'obra gràfica del Museu Britànic està força desorganitzada a
causa de l'allau de fotografies animades que han anat arribant a mans dels perplexos
funcionaris ... la degradació de la sala consagrada a Durer, Rembrandt i la resta de
mestres... [en la qual el personal] cataloga a desgrat «El derbi del príncep», «La platja de
Brighton», <<Els busos de Whiteha/1» i altres atractives escenes que fan les delícies del
gran cor del públic dels teatres de varietats... seriosament, no resulta un pèl absurda tota
aquesta col-lecció de porqueria?
Tot just tres anys després, 1'1 de gener de 1901, quan les colònies australianes es van
federar per crear la nació d'Austràlia tal com la coneixem ara, les autoritats van encarregar
que es filmés una pel-lícula de les cerimònies de Sydney: un testimoni realitzat expressament
per a propòsits d'arxiu. Era la primera vegada que un país naixia davant els ulls d'una càmera
cinematogràfica, i miraculosament gran part de la pel-lícula encara sobreviu.
Encara vivim amb la dicotomia d'aquestes dues concepcions. En quina mesura estem
reconsiderant els valors de l'una i canalitzant les expectatives i la confiança en l'altra?
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NOTES
1. En són exemples representatius el Britain's National Film and Television Archive i I'Australia's National Film and
Sound Archive. Per a més informació aneu a http://www.filmarchiveaction.org i http://www.afiresearch.rmit.
edu.au/archiveforum respectivament.
2. «Els llibres no poden destruir-se amb foc. La gent mor, però els llibres no moren mai. Ni cap home ni cap força
pot abolir la memòria ... En aquesta guerra, sabem que els llibres són armes. I és una part de la vostra feina
fer que sempre siguin armes per a la llibertat dels homes.» Franklin D. RoosEVELT, Message to the Booksellers
of America, 6 de maig de 1942.
3. Jacques DERRIDA, Archive Fever: A Freudian lmpression, University of Chicago Press, 1996, p. 4, n. 1.
4. Les fonts de referència de l'autor en aquest apartat inclouen The Concise Oxford Dictionary (1951 ), The
Macquarie Dictionary (1988), The Oxford Paperback Spanish Dictionary (1993), Roget's Thesaurus (1953).
~assaig d'Adrian Cunningham sobre institucions arxivístiques a Recordkeeping in Society (ed. Michael Piggott
et al, Wagga Wagga, Charles Sturt Universitat Press, 2004) investiga en detall el desenvolupament del
concepte des dels inicis de la història escrita.
5.

~autor agraeix a Karen F. GRACY la seva tesi doctoral The lmperative to Preserve: Competing Definition of
Value in the World of Film Preservation (University ot California, Los Angeles, 2001) i especialment l'extensa
discussió sobre la definició del terme conservació.

6. Irònicament això pot haver sorgit d'una campanya feta pels arxius de pel·lícules, en una època anterior, a fi de
sensibilitzar la gent amb un missatge simple i contundent, perquè sabessin que l'única manera de conservar
[i.e. salvar] una pel·lícula en nitrat amenaçada era copiar-la en una pel·lícula en suport d'acetat: <<el nitrat no
esperarà». Tot i haver estat una crida efectiva i vàlida en el seu moment, ara sabem que la veritat és més
complexa, i per tant, més difícil de transmetre. Les velles idees costen d'eradicar.
7. This Film is Dangerous, ed. Roger SMITHER i Catherine A. SuROWIEC (FIAF, Brussel·les, 2002) és un compendi
de 700 pàgines sobre tots els aspectes de les pel·lícules en nitrat, i fins a la data l'obra de referència definitiva
sobre el tema.
8. Vegeu també la definició més àmplia de document a Memory of the Worldl General Guidelines to Safeguard
Documentary Heritage (UNESCO, París, 2002), secció 2.6.
9. El mag d'Oz, 1939, dirigida per Víctor FLEMING. Los Olvidados, 1950, dirigida per Luis BuÑUEL.
10. Llegiu els documents de la UNESCO Carter i Guidelines sobre conservació del llegat digital
(http://www.unesco.org/webworldlmdm .. .)
11. Una anàlisi provocadora, que alguns han anomenat esborronadora, de la digitalització i del futur de la
preservació cinematogràfica es pot llegir al llibre de Paulo CERCI UsAI The Death of Cinema: History, Cultural
Memory and the Digital Dark Age, British Film lnstitute, London, 2001.
12. Walter BENJAMIN, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, citat per Julian H. ScAF a Art and
Authenticity in the Age of Digital Reproduction. (http://pixels.filmtv.ucla.udelgallery/web/julian_scafflbenjamin/
benjamin1.html) Els conceptes d'original, còpia, substitut i simulacre han estat estudiats a les obres de
Benjamin, Jean Baudrillard i altres.
13. Les pàgines web d'ICOM (http://www.icom.org), ICA (http://www.ica.org) i IFLA (http://www.ifla.org) ofereixen
codis internacionals, així com els codis d'associacions nacionals en els camps de la museística, l'arxivística i
la biblioteconomia.
14. Vegeu http:llwww.fiafnet.org/uklmemberslethics.cfm.
15. <<You Only Live Once: On Being a Troublemaking Professional», a Moving Image, vol. 2, núm. 1, primavera
2002, p. 175-184. Whistleblowers Austral ia (http://www. whistleblowers.org.au) és una de les moltes
organitzacions que documenta casos d'estudi.
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16. La publicació de la UNESCO Memory of the World, Lost Memory -Libraries and Archives Destroyed in the
Twentieth Century (1996) fa una lectura devastadora de la realitat. La recent experiència sud-africana en les
polítiques de conservació i accés als arxius està documentada a l'assaig de Verne HARRIS, The Archive ls
Polítics: Truths, Powers, Records and Contestation in South Africa, discurs inicial de la conferència «Political
Pressure and the Archival Record», University of Liverpool, Liverpool (UK), juliol 2003.
17. Judith M. PANITCH, «Liberty, Equality, Posterity? Some Archival Lessons from the Case of the French
Revolution ••, a American Archivist, vol. 59, hivern 1996, p. 47.
18. Per a un estudi d'aquests i altres temes relacionats, vegeu l'article de Roger Smither «Dealing with the
Unacceptable•• al FIAF Bulletin, núm. 45, octubre 1992.
19. Estic en deute amb l'article de Verne HARRIS «Knowing Right from Wrong: the Archivist and the Protection of
the People's Rights•• a Janus, 1999.1, p. 32-38, i el recomano als lectors que vulguin ampliar coneixements
sobre aquest tema.
20. AMIA Newsletter, núm. 61, estiu 2003, p. 2.
21. Jacques DERRIDA, «Archive Fever in South Africa» , a Carolyn Hamilton et al, Refiguring the Archive, David
Philip, Cape Town, 2002.
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RESUM EN
Nos hallamos en una época de la historia en la que los archiveros audiovisuales necesitan defender sus
valores y principios, y esto requiere un entendimiento ordenada y descriptiva de la base filosófica de su profesión.
¿Qué es exactamente un archivo, y qué características definen un archivo audiovisual? ¿Qué queremos decir
realmente con los términos conservación y acceso, y qué comunicamos a otros mediante ellos? ¿Qué aspectos
filosóficos son inherentes al paso a la digitalización? ¿Qué cuestiones éticas dan apoyo a este campo?
Haciendo referencia a su reciente publicación de la UNESCO Audiovisual Archiving: Philosophy and Principies,
el autor arguye que el archivo audiovisual es una profesión por derecho propio, con sus valores, puntos de vista y
principios distintivos propios. El artículo explora la naturaleza del medio audiovisual, y los conceptos y valores
basicos para su conservación y accesibilidad, incluyendo los cuestiones del cambio de formato, migración de
contenidos, digitalización, y el valor de los soportes de imagen y sonido como artefactes.
El archivero audiovisual se enfrenta a una serie de desafíos éticos y dilemas de naturaleza tanto personal como
institucional. Los segundos dan lugar a diversas posibilidades en la creación de colecciones y la accesibilidad a éstas,
los primeros a asuntos de motivación personal, conflictos de intereses y cuestiones de desobediencia.
El gobierno y la autonomía profesional de los archivos han de reposar sobre principios filosóficos sólidos y
formalizados. Sin ello, incluso los archivos mas importantes quedan expuestos a la desestabilización, tal y como
han demostrada estudios recientes. Los archivistas han de tener claro quiénes son, qué poder tienen, y cuales son
los valores que ellos y sus instituciones han de representar y defender.

RÉSUMÉ
Nous vivons un moment de l'histoire ou les archivistes audiovisuals doivent défendre leurs valeurs et leurs
principes et ceci requiert une description structurée et descriptiva des bases philosophiques de leur profession.
Qu'est-ce, exactament, que des archives et quelles soni les caractéristiques des archives audiovisuelles ? Quel
est le sens exact des termes sauvegarde et accès et que communique-t-on aux autres grace à eux ? Quelles
raisons philosophiques sont inhérentes au passage à la numérisation ? Quels sont les thèmes éthiques qui
soutendent ce domaine ?
À partir de sa récente publication de l'UNESCO, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principies, l'auteur
affirme que les archives audiovisuelles offrent une profession à part entière qui possède ses propres valeurs,
concepts, vision du monde et principes. Cet article analyse la nature des médias audiovisuals ainsi que les
concepts et valeurs indispensables à leur sauvegarde et accès, y compris le changement de format, la migration
de contenu, la numérisation et la valeur des supports d'image et de son.
~archiviste audiovisual doit relever une série de défis éthiques et de dilemmes, d'ordre personnel et institutionnel.
Ces derniers impliquen! des choix quant aux batiments pour les collections et quant à l'accès ; d'un point de vue
personnel, il faut aborder la motivation personnelle, les conflits d'intérêt et les questions de désobéissance.
La gestion et l'autonomia professionnelle des archives doivent reposer sur de solides principes philosophiques.
Sans cela, même les archives de plus grande envergure soni exposées à une déstabilisation, comme le prouvent
certaines études de cas. Les archivistes doivent expliquer clairement qui ils sont, quel est leur force et quelles soni
les valeurs que leurs institutions et eux-mêmes doivent représenter et défendre.
SUM MARY
We are al a time in history when audiovisual archivists need to defend their values and principies and this
requi res an orderly and descriptiva understanding of the philosophical basis of their profession. What, exactly, is an
archive and what characteristics define an audiovisual archive? What do we really mean by the terms preservation
and access and what do we communicate to others by them? What philosophical issues are inherent in the move
to digitisation? What ethical issues undergird the field?
Drawing on his recent UNESCO publication, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principies, the writer argues
thai audiovisual archiving is a profession in its own right with its own distinctive values, concepts, worldview and
principies. The paper explores the nature of the audiovisual media and the concepts and values which are
foundational to their preservation and accessibility, including the issues of format change, content migration,
digitisation and the artefact value of image and sound carriers.
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The audiovisual archivist faces a range ot ethical challenges and dilemmas, of both a personal and institutional
nature. The latter gives rise to choices in collection building and accessibility; the former to matters of personal
motivation, conflicts ot interest and questions of disobedience.
The governance and professional autonomy ot archives needs to rest on solid and formalised philosophical
principies. Without this, even major archives are open to destabilisation, as some current case studies demonstrate.
Archivists need to be clear about who they are, what power they have, and what values they and their institutions
need to represent and defend.
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L'EXPLOTACIÓ ECONÒMICA DE CONJUNTS FOTOGRÀFICS A L'ESTAT ESPANYOL.
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

David lglésias i Franch
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CROl)

Introducció
La naturalesa dels documents fotogràfics implica un seguit de qüestions en la seva gestió
que els diferencia d'altra documentació. Entre aquests aspectes diferenciadors és destacable
la consideració de les fotografies com a obres de creació, fet que els suposa l'atorgament d'uns
drets sobre la propietat intel·lectual. Aleshores, la responsabilitat per part d'ens públics i privats
custodis de fons i col·leccions fotogràfiques no se centra únicament en la propietat física dels
conjunts, sinó que han d'administrar també els drets que es deriven de la propietat intel·lectual.
Entre aquests drets trobem els drets patrimonials, altrament dits drets d'explotació o
econòmics. Aquests atorguen al titular de la propietat intel·lectual de l'obra, el dret a explotarla econòmicament, és a dir, els permet la comercialització del seu ús.
El present estudi té l'objectiu de conèixer com es du a terme l'explotació econòmica de
conjunts fotogràfics per part dels centres públics gestors de fotografies de l'Estat Espanyol per
tal de fer-ne una valoració global i, fins on ho permetin les dades, intentar establir unes pautes
d'actuació en el que podria ser un protocol normalitzat en aquest aspecte de la gestió. S'ha
inclòs també en l'estudi els arxius privats amb vocació cultural i que tenen unes línies
d'actuació paral·leles a les del sector públic.
Les informacions en què es base aquest treball s'han obtingut a partir d'enquestes que
s'han realitzat per diferents centres de l'estat. També a partir d'informacions que alguns
centres ofereixen al web i de les obtingudes en els darrers anys per part del CROl , com a
conseqüència de la relació professional amb diferents entitats del sector.
t.: estudi s'ha estès a agències i associacions per tal de veure el tractament que es donava
a aquest tema per part de la iniciativa privada. També a centres europeus consolidats com a
gestors de fotografies i que hagin pogut esdevenir centres de referència en els darrers anys.
Establir una comparació amb aquests dos tipus d'ens experimentats en l'explotació
econòmica dels seus fons, podia ser un bon indicador de la nostra situació actual, alhora que
podia suscitar unes línies de treball a seguir.
En aquesta introducció a l'estudi central desenvolupem un seguit de qüestions per tal
d'aclarir alguns conceptes i circumstàncies que podrien dificultar altrament la comprensió del
treball realitzat. Es tracta, en primer lloc, d'explicar què entenem per explotació econòm ica de
fotografies i de definir alguns conceptes associats. També de conèixer la legislació sobre el
tema i d'analitzar-ne aquells aspectes fonamentals per a una bona actuació sobre els nostres
arxius. Per finalitzar aquesta introducció, s'exposen les diferents circumstàncies en què es
poden trobar els conjunts fotogràfics respecte als drets patrimonials, fet decisiu en les
determinacions que es puguin prendre sobre l'explotació econòmica.
Conceptes en què es base l'explotació econòmica de conjunts fotogràfics
La propietat intel·lectual de la fotografia atorga uns drets que en permeten la seva
explotació econòmica. Aquest seria l'element central que explicaria la possibilitat de
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comercialitzar amb els arxius fotogràfics per part sobretot dels centres públics. Però la
propietat física de les fotografies també permet un seguit d'accions de les quals se'n deriva
algun tipus de contraprestació pecuniària i que, per tant, poden estar vinculades a l'explotació
comercial dels materials. Es compten entre aquestes accions la reproducció i el servei d'arxiu.
Encara hauríem d'afegir, no com a acció sinó com a forma de compensació, la contraprestació
en espècies, un element més a considerar a l'hora de valorar globalment el cost econòmic en
l'ús públic d'una fotografia.
Així doncs, els drets patrimonials, el servei d'arxiu, el servei de reproducció i la
contraprestació en espècies constitueixen els conceptes sobre els quals es defineixen i es
justifiquen les polítiques comercials respecte als fons fotogràfics per part dels centres titulars.
Els drets patrimonials, que formen part del conjunt de drets d'autor amb què es
protegeixen les obres de creació, són el concepte principal a tenir en compte per part dels
centres públics i representen una circumstància decisiva en la gestió de fotografies per part
dels ens privats. En el cas de les institucions públiques, l'existència de drets d'autor es limita
a la documentació privada, que per altra banda acostuma a ser la més nombrosa en el cas
de les fotografies. La documentació pública, en canvi, produïda en el marc de la institució, no
genera drets. Tampoc tenen drets econòmics les fotografies de les quals la mort de l'autor
superi els 70 anys i que passen a domini públic. Les tarifes establertes en base als drets
patrimonials es coneixen com a preus públics. En el cas de les entitats privades com poden
ser les agències, la possessió dels drets patrimonials no és una circumstància imprescindible
per a comercialitzar amb una fotografia, ja que la seva propietat física els pot ser suficient,
però en canvi sí que pot constituir un fet restrictiu en el sentit que no poden comercialitzar
amb una fotografia de la qual en pot tenir els drets un tercer.
El servei d'arxiu és també un concepte important en la valoració econòmica. En el cas de
les institucions públiques, el servei d'arxiu genera uns costos dels quals se'n deriva una
compensació econòmica, es tracta de les taxes públiques que justifiquen la despesa del
servei en un càlcul que conté tant els recursos humans com els materials. Taxes i preus
públics són però conceptes excloents. En el cas dels ens privats, el cost del servei d'arxiu
genera una taxa que pot ser equivalent a la tarifa en concepte de drets patrimonials. Així
doncs, el concepte és diferent en la seva finalitat, ja que si en un cas es tracta d'una
compensació que genera el cost del servei, en l'altre es busca el benefici econòmic. Amb tota
lògica, el cost no està subjecte únicament a les despeses ocasionades, sinó que aquest està
en funció als preus de mercat.
El servei de reproducció genera un cost que està subjecte en tots els casos als preus de
mercat, i aquí no diferenciem les tarifes establertes per centres privats o públics. Per altra
banda, aquests darrers sovint deriven aquest servei a l'empresa privada, malgrat que es
mantinguin com a gestors del procés. Així, les diferències, poc significatives, es basen
principalment en criteris de qualitat de materials i de prestigi i de grau d'especialització dels
professionals. En el cas de les institucions públiques, les tarifes que es deriven dels diferents
mitjans i formats de reproducció formen part també de les taxes públiques.
Per últim, la contraprestació en espècies, que implica el lliurament d'un o més exemplars
del producte final, quan aquest es concreta en un bé material. Val a dir que aquest tipus de
contraprestació és habitual en els casos de centres públics, i que en funció del valor econòmic
dels productes poden tenir una incidència directa en el cost final.
D'aquest context general exposat podem deduir que la casuística en què es desenvolupa
l'explotació econòmica dels conjunts fotogràfics és complexa. Dependrà dels elements que
intervenen i de la naturalesa dels centres gestors. Així trobem que els titulars poden ser
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institucions públiques, entitats privades, professionals de la fotografia o assoc1ac1ons i
empreses gestores de drets d'autors. També serà un element a considerar la cultura
fotogràfica del país en qüestió, que serà determinant per a la normalització del sector, i en
conseqüència de la política d'explotació de fons.
La llei de la Propietat lntel-lectual (LPI)
Les decisions que es puguin prendre en la política d'explotació dels fons fotogràfics estan
condicionades als preceptes legislatius sobre la propietat intel-lectual. A continuació
s'exposen aquells aspectes de la llei que regulen les pràctiques de gestió. No es pretén
analitzar extensament el text legislatiu, sinó comentar aquells aspectes que són determinants
pel desenvolupament del nostre estudi.
En primer lloc, la llei determina que l'autor és el titular dels drets derivats de la propietat
intel-lectual (o drets d'autor). D'aquests drets es diferencien els de caràcter personal i els de
caràcter patrimonial. Els primers són els drets morals i els segons els drets d'explotació
(econòmics), que possibiliten a l'autor treure profit econòmic de la seva creació intel-lectual.
Respecte als drets personals, si no existeixen hereus legítims, la LPI estableix com a
hereus: «l'Estat, les Comunitats Autònomes, les Corporacions locals i les institucions públiques
de caràcter cultural ». Els drets a què fa referència són els d'exigir el reconeixement de la
condició d'autor de l'obra i el d'exigir el respecte a la integritat de l'obra. Així doncs, les
institucions públiques tenen també una responsabilitat moral sobre les fotografies.
Respecte als drets patrimonials, l'article 17 de la LPI estableix que són els següents:
drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. El dret de reproducció
és el que fa referència a «la fixació d'una obra en un mitjà que en permeti la seva comunicació
i la realització de còpies». El dret de distribució és el de «posar a disposició del públic l'original
o còpies de l'obra mitjançant la venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma». El dret de
comunicació pública és «l'acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l'obra
sense prèvia distribució d'exemplars a cadascuna d'elles». El dret a la transformació
consisteix en la «modificació en la seva forma de la que es derivi una obra diferent».
També es poden considerar com a drets patrimonials el dret de participació i el dret a la
remuneració per còpia privada. El dret de participació consisteix en el dret de percebre del
venedor una participació en el preu total de totes les revendes que es facin per subhasta
pública, en un establiment mercantil, o amb la intervenció d'un comerciant o agent mercantil,
encara que aquest no és molt clar que sigui aplicable a l'obra fotogràfica. La llei només fa
esment a les arts plàstiques i en descarta les arts aplicades.
Els drets de remuneració o compensatoris es poden considerar com a manifestacions
concretes dels drets d'explotació. Es tracta d'una compensació a l'autor per causa de l'ús
incontrolat per part de tercers de la seva obra, com és el cas de les còpies privades. La
realització d'aquestes còpies no necessita una autorització prèvia de l'autor o del propietari
dels drets patrimonials i es justifica pel dret social al lliure accés a la cultura. Aleshores,
s'aplica aquest dret de remuneració que es fa efectiu a través de les entitats gestores de drets
de la propietat intel-lectual.
Aquests drets patrimonials, a diferència dels personals, són transferibles. La transmissió
d'aquests drets converteix a un tercer en el titular i el disposa a exercir la seva gestió i a
beneficiar-se de la seva explotació. És el cas d'arxius i agències que adquireixen els drets
juntament amb la propietat de l'obra. Aquests també passen a tenir la potestat de denunciar
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les violacions d'aquests drets econòmics per part de tercers i tenen la responsabilitat de
vetllar pels drets morals de l'autor.
La LPI també regula les entitats de gestió col-lectiva. Sobre les entitats de gestió de drets
d'autor, l'article 142 estableix que hauran d'obtenir l'oportuna autorització del Ministeri de
Cultura i que haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat. També assenyala que
«Aquestes entitats no podran tenir ànim de lucre i, en virtut de l'autorització, podran exercir
els drets de propietat intel-lectual confiats a la seva gestió».
Per últim, apuntar que si bé la llei de la Propietat lntel-lectual protegeix les obres de
creació i els drets dels seus autors, les institucions públiques tenen també un seguit
d'obligacions sobre la el patrimoni documental que han de condicionar les polítiques de
gestió. Entre aquests deures es troben la promoció i difusió del patrimoni cultural. D'aquest fet
es desprèn la necessitat de tenir en compte la naturalesa de les entitats que sol·licitin l'ús de
les nostres fotografies i les possibles finalitats a què es destinin, aspectes que haurien de
condicionar la comercialització dels arxius fotogràfics.
La fotografia en els arxius públics
En funció dels conceptes a tenir en compte en l'explotació econòmica dels fons i d'acord
amb els postulats que estableix la LPI, la primera obligació per part dels arxius públics serà
la d'aclarir les circumstàncies legals que presenta la documentació. Això passa per un procés
d'identificació de la propietat intel·lectual de les obres sota la seva custòdia. Aquesta tasca
serà la primera a realitzar a l'hora de plantejar la política de comercialització dels usos públics.
Ens trobem doncs, que en les fotografies custodiades en arxius públics poden concórrer
les circumstàncies següents:
- Fotografies que formin part de la documentació pública, produïdes en la seva major
part per l'administració pública i òrgans de governs. En aquest cas no existeixen drets
patrimonials, però sí drets personals.
- Cessió de drets en exclusiva. !..:arxiu adquireix la propietat plena de l'obra i esdevé el
titular dels drets d'autor.
- Cessió parcial dels drets. Es tracta de fórmules mixtes on la responsabilitat de la gestió
dels drets patrimonials està en funció, per exemple, de la finalitat de l'ús. Pot ser el cas
en què l'entitat pública gestiona els usos culturals i l'autor els usos comercials, o el cas
en què en l'explotació comercial l'autor o els hereus participin dels beneficis.
- Situació desconeguda dels drets. Es pot donar el cas que no s'hagi pogut identificar
l'autor o bé que se'n desconegui els hereus legítims. Aleshores, la inexistència de
qualsevol dret derivat de la propietat intel·lectual per part de l'arxiu és molt evident.
- Còpies no originals. D'aquestes no se'n poden tenir drets. En tot cas, caldria
l'autorització de l'autor.
Un cop identificada la propietat intel·lectual, caldrà definir els criteris d'actuació en la
valoració econòmica de les diferents operacions. En funció de la naturalesa de la persona
jurídica sol-licitant i en funció de la finalitat de l'ús públic. En aquest sentit, no sembla arriscat
afirmar que les operacions amb finalitat comercial per part de tercers, no haurien de rebre cap
mena de suport per part de les institucions públiques, amb el benentès que el patrimoni públic
està al servei de la col-lectivitat i en cap cas de l'interès privat. Per a finalitats culturals sense
ànim de lucre, el criteri general més acceptat és el d'eximir els pagaments de drets
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patrimonials o de taxes pel servei d'arxiu. En tot cas, no sembla tant clar que aquest criteri no
pugui ser qüestionat. Si bé és cert que les institucions públiques tenen la voluntat de
promoure la difusió cultural, també ho és que la pràctica indiscriminada d'exempcions per a
aquestes finalitats podria portar a certs desordres, en el sentit que determinats arxius podrien
estar en bona mesura al servei de determinades entitats. En tot cas, pot ser prudent tractar
les exempcions i modificacions de manera individualitzada, malgrat que existeixi un criteri
general acceptat que constitueixi el punt de partida.
~explotació

econòmica de conjunts fotogràfics a l'estat espanyol

Metodologia de treball
La realització d'aquest estudi s'ha basat en la informació obtinguda en la recerca i
recopilació de dades sobre l'explotació econòmica dels arxius fotogràfics de bona part de
centres gestors del patrimoni fotogràfic de l'Estat Espanyol. S'ha procurat que l'estudi fos
representatiu de tot el territori.
Tal i com es feia esment a la introducció, també han participat de l'estudi les agències i
associacions i alguns centres estrangers que puguin servir com a referència en l'anàlisi de les
dades obtingudes.
Els canals utilitzats per a l'obtenció de dades han estat els següents:
1. Realització d'una enquesta escrita. En un primer moment es va realitzar una enquesta
i es va enviar a 86 centres, dels quals 35 van donar resposta. El model d'enquesta es
pot consultar en l'annex 2.
2. Recerca de dades a internet. El web ha estat l'altre mitjà de recollida d'informació,
especialment útil per a obtenir llistats de taxes i preus públics localitzats en diferents
butlletins oficials. Generalment es tracta d'informació que complementava l'obtinguda
amb l'enquesta.
3. Recopilació de dades a partir de la relació professional del CROl amb altres centres.
Aquest mitjà ha estat especialment útil per als centres estrangers, que no han mostrat
massa interès en participar de l'enquesta. Aleshores, s'ha pogut obtenir informació a
partir de la relació establerta amb el CROl en els darrers anys.
Un cop feta la recopilació d'informacions i dades, s'ha realitzat un buidat individualitzat
de les enquestes per tal d'analitzar i valorar els criteris adoptats en l'explotació econòmica
dels arxius. A partir d'aquest treball, s'han pogut detallar i analitzar els criteris en base als
diferents conceptes implicats. Aleshores, a partir de la quantificació de les diferents pautes de
procediment, s'han establert uns grups tipus representatius de la situació actual de la gestió
en la comercialització dels usos públics per part dels arxius públics espanyols. Aquesta
situació s'ha comparat amb la que presenta el sector privat i els centres estrangers.
A continuació s'han elaborat un seguit de taules comparatives de les taxes i els preus
públics dels centres que han participat de l'estudi i els qual disposen d'aquestes tarifes.
Per últim, es presenta a mode de decàleg i com a conseqüència de les conclusions tretes
a partir de l'estudi, unes directrius que tenen la voluntat d'esdevenir un protocol d'actuació
comú que pugui contribuir a normalitzar en bona mesura l'explotació econòmica d'arxius
fotogràfics a l'Estat Espanyol.
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Dels 44 arxius o centres gestors que han participat de l'estudi, sigui a través de
l'enquesta o altres mitjans, 32 són centres públics de l'estat espanyol, 4 són estrangers i 8
associacions, agències o arxius privats. El llistat de centres es pot consultar en l'annex 1.
Exposició i anàlisi de dades
A continuació s'exposa la informació que es desprèn del tractament de dades
recopilades que ens ha de permetre tenir una visió general de l'estat de la qüestió. Analitzem
en primer terme els criteris adoptats i les situacions que presenten els diferents conceptes
implicats en l'explotació econòmica i els aspectes de gestió relacionats.
Els drets patrimonials. La propietat intel·lectual constitueix per als arxius públics un
actiu que, donada la responsabilitat de l'administració en la gestió del patrimoni públic, no es
pot desestimar. Més enllà dels objectius institucionals, els arxius fotogràfics compten amb la
possibilitat de finançar-se part dels costos que es deriven de la conservació i difusió dels
seus fons.
La situació que s'observa en la gestió d'aquests drets presenta circumstàncies molt
diverses. El cas més irregular es dóna quan es desconeix la titularitat dels drets patrimonials
i no es té una idea massa precisa de les implicacions legals que comporta la gestió d'obres
de creació com és el cas de les fotografies. Aquesta situació és, però, cada cop menys
habitual i es correspon més a les circumstàncies del passat que a les actuals. De totes
maneres, continua existint i provocant comportaments negligents en l'àmbit de la gestió. Es
dóna principalment en centres no especialitzats en fotografia, d'àmbit local i amb poc interès
per assumir la seva responsabilitat sobre el patrimoni que custodien.
Una altra situació d'irregularitat és la que presenten aquells centres que s'apropien dels
drets patrimonials de manera aleatòria. Això succeeix quan per raons diverses, com pot ser
la proximitat territorial de l'autor, el centre s'atorga els drets d'explotació tot i la inexistència
d'un document escrit que expliciti la transferència de drets, tal i com requereix la LPI. Moltes
vegades aquestes circumstàncies vénen donades per el desconeixement que sobre aquests
aspectes es tenia fa no massa anys. En tot cas, això no eximeix a les institucions de la seva
responsabilitat. Per regularitzar aquesta situació cal identificar els hereus legítims (en cas de
mort de l'autor) i iniciar un procés de negociació per tal de definir com es portarà a terme
l'explotació econòmica d'un determinat conjunt.
Més preocupant és encara quan l'apropiació de drets es fa sota un pretext de legalitat, ja
que en aquests casos es fa més difícil sospitar una certa inconsciència. Aquest fet es dóna
en algunes agències privades que, malgrat la cura que tenen per actuar dins la legalitat, es
poden veure emportades per un excés de zel i poden obtenir la cessió dels drets per part
d'aquells que no en són els hereus legítims. Cal dir però que aquesta és una circumstància
bastant excepcional.
La situació més habitual per als centres de titularitat pública és la de tenir plenament
identificats els drets d'autor de les obres que custodien, fet que els permet administrar amb tota
regla la cessió de drets a tercers per a usos determinats. El centre coneix sobre quines obres
és titular dels drets i els usos que en pot fer. En cas de no ser-ne el propietari, deriva el sol·licitant
al seu titular legítim i, si aquest es desconeix, el centre traspassa la responsabilitat al sol·licitant.
Així doncs, es pot dir que s'ha assolit en gran mesura la regularització en l'administració
dels drets de la propietat intel·lectual per part de bona part dels arxius públics. Amb les
pràctiques actuals es pot considerar resolta la responsabilitat sobre els drets personals, ja que
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l'existència de documentació per als diferents usos vetlla tant per la identificació dels autors,
com per la integritat de l'obra i el seu bon ús per part de tercers.
És diferent però la situació respecte als drets patrimonials. Bona part dels centres que es
troben en la situació descrita anteriorment no es beneficien del dret d'explotació econòmica
sobre les obres que custodien i de les quals són titulars dels drets econòmics. La justificació
que sovint es dóna a aquesta circumstància és que es tracta de centres públics amb finalitats
únicament culturals i sense cap ànim de lucre. Aquest argument podria ser en part vàlid quan
s'atenen finalitats exclusivament culturals i en benefici de la col·lectivitat. Però, què succeeix
quan els beneficiats d'aquesta exempció econòmica són entitats privades que pretenen
comercialitzar el patrimoni públic? En aquest cas, l'absència d'uns preus públics portarien a
una situació poc desitjable com la que resultaria de beneficiar l'interès particular amb els
recursos públics.
De totes maneres, cada cop són més els centres que disposen de tarifes aprovades per
als diferents usos de materials dels qual es tenen els drets patrimonials, fet que ens acosta a
un assoliment cada cop més general en al gestió normalitzada de les nostres fotografies.
No és habitual que hi hagi centres que cedeixin els seus drets a associacions o agències
per tal que en gestionin els usos comercials, beneficiant-se llavors del percentatge que els
correspon en funció del contracte. Aquesta situació la trobem únicament en un centre cultural
de titularitat privada que ha optat per gestionar els seus drets a través d'una associació. En
tot cas, aquesta és una via que també cal considerar, especialment per part d'aquelles entitats
que pels motius que siguin optin per deslligar-se d'aquesta funció.
Les tarifes per aquest concepte són aprovades pel procediment corresponent en funció
de la competència de la institució (decret, ordre ministerial, etc.) i publicades en el butlletí
oficial de l'àmbit territorial de la institució.
El cost del Servei. t.: existència de taxes sobre els costos derivats del servei d'arxiu estan
poc generalitzades. Si bé en l'enquesta es declara quasi sempre l'aplicació de taxes per a
aquest concepte, la consulta a les tarifes publicades ens demostren que no és així. La situació
més habitual és que existeixin unes taxes per la reproducció però sense sumar-hi el cost del
servei d'arxiu.
En tot cas, per a aquells centres que valoren aquests costos, es pot entreveure que el
temps de dedicació del personal i la inversió en equipament constitueixen la base per al càlcul
d'aquest import.
És habitual que aquests costos es calculin a partir d'un sondeig de mercat que agafa com
a referència els centres de les mateixes característiques que puguin tenir resolta aquesta
qüestió. No cal dir que aquesta situació és poc desitjable en el cas dels centres públics, on
aquests imports haurien de correspondre's amb la màxima exactitud amb la despesa real que
suposa el servei.
Una altra modalitat poc freqüent és la de carregar un % sobre l'import de reproducció.
Cal dir que aquesta pràctica es dóna únicament en tres centres (dos d'ells privats i sense
finalitat lucrativa). En tot cas, la seva aplicació cal entendre-la més com una taxa per a
l'explotació comercial dels seus fons que com una compensació real de la despesa
ocasionada i que per tant caldria desmarcar de les pràctiques portades a terme per part dels
centres públics.
t..:aplicació d'aquesta taxa, quan es diferencia de l'aplicada per a la reproducció, sol ser
substitutiva del cobrament en concepte de drets patrimonials i, per tant, aplicada únicament
en aquelles fotografies amb drets econòmics exhaurits i que estan destinades a finalitats
comercials lucratives.
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Una situació ben diferent és l'aplicació d'aquest concepte per part d'agències,
associacions i arxius privats. Les taxes establertes per al servei de reproducció no tenen una
naturalesa compensatòria sinó que tenen una clara finalitat comercial. S'explota doncs el dret
a la propietat i no únicament a la propietat intel·lectual. Així doncs, la cessió d'una fotografia
per part d'una entitat comercial sol tenir el mateix cost tant si es tenen els drets com si
aquests estan exhaurits i per tant són de domini públic.
La reproducció. La situació més habitual és que la reproducció es derivi a tercers
perquè el centre no disposi dels mitjans tècnics adequats ni dels professionals especialitzats
per a dur a terme aquests treballs. De totes maneres, s'observa una tendència a assumir la
reproducció quan aquesta es fa pel mitjà digital, mentre que es continua derivant la
reproducció analògica a professionals especialitzats.
Aquesta situació porta que en molts casos les reproduccions presentin una qualitat
baixa. Equipaments de gamma baixa i sobretot la falta de coneixements per part dels tècnics
condueixen inevitablement a uns resultats pobres. Una situació ben diferent és quan
s'especifica en el servei de reproducció digital que aquest es destina a còpies de baixa
qualitat, delimitant d'entrada els possibles usos de la reproducció.
També es dóna el cas de centres que ofereixen únicament la reproducció digital i que ho
fan amb les màximes garanties. En aquest cas cal entendre que l'exclusió de la reproducció
analògica respon a raons econòmiques o simplement de necessitats, és a dir, per ten ir una
escassa demanda de reproduccions analògiques.
Alguns centres permeten també l'autoreproducció per part dels usuaris. Aquesta pràctica
normalment està associada a algun tipus de control per part del centre. Així doncs,
habitualment l'autoreproducció es limitarà a certs tipus de materials, requerirà de la presència
d'un tècnic del servei per a la manipulació dels originals i s'exigirà el retorn de negatius al
centre. No cal dir que amb la presència de la fotografia digital les pràctiques de control canvien
i normalment van associades a limitacions de tipus tècnic que en tot cas s'establiran en funció
dels criteris de cada centre i que no podem detallar per ser una pràctica poc regulada.
És remarcable que la major part de centres especialitzats en imatge d'àmbit
supramunicipal solen disposar d'un servei de reproducció que compte amb els diferents
mitjans tecnològics i amb professionals especialitzats.
Quant als costos de la reproducció, els assumeix l'usuari, amb independència de la seva
finalitat. Tant sols en un cas trobem que s'eximeix de la despesa de reproducció per a finalitats
culturals sense ànim de lucre.
Respecte a les taxes de reproducció, les tarifes són aprovades pels mateixos mitjans que
s'han explicat amb els preus públics i publicats conjuntament amb aquests. Pels centres que no
són dependents de l'administració, les tarifes són aprovades per l'organisme corresponent de la
institució. Rarament ens trobem amb algun centre que ofereixi el servei i no disposi de tarifes.
S'observa que en alguns casos, les taxes corresponen a la suma del cost de reproducció
i del cost del servei, en el que seria l'expressió més lògica i recomanable. Però molts centres
es veuen amb la impossibilitat de presentar una única taxa, ja que el servei de reproducció
fotogràfica el deriven a tercers. Aleshores, compten amb una taxa del servei i una altra per a
la reproducció, si es dóna el cas que ofereixin el servei de reproducció digital. De totes
maneres, la majoria de centres només contemplen les taxes de reproducció, sense tenir
present les despeses del servei.
Contraprestació en espècies. La compensació d'un ús a partir del lliurament d'algun
exemplar de la publicació, catàleg, etc., és una pràctica prou estesa i que ve normalment
regulada pel document de cessió de drets per a ús públic. La demanda d'aquests exemplars
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sol ser independent del cobrament d'alguna taxa o dels preus públics. Més rarament es dóna
el cas que s'exigeixi únicament una fotocòpia de la publicació on surt l'obra reproduïda, amb
l'única finalitat de poder controlar l'ús que s'ha fet d'aquesta.
Els criteris aplicats als diferents conceptes implicats en l'explotació econòmica de
conjunts fotogràfics ens permeten agrupar els centres objectes d'estudi en les categories que
es descriuen a continuació. És clar que les variants són moltes i que cal entendre aquestes
categories com a grups tipus en els quals cada centre s'hauria de poder identificar sense la
necessitat de coincidir totalment amb les característiques d'un grup determinat. En funció del
nivell de gestió i en un ordre decreixent es poden considerar els següents grups:
1. Centres amb les pràctiques de gestió dels seus conjunts fotogràfics plenament
normalitzades que duen a terme l'explotació econòmica dels seus drets patrimonials.
Poden identificar la titularitat de la propietat intel·lectual de cada conjunt i actuar
d'acord amb la situació legal de cadascun d'ells. Tenen establert un protocol d'actuació
i disposen de la documentació adequada per a l'administració dels seus drets. Les
tarifes dels preus públics són aprovades per la institució i publicades en el butlletí
oficial corresponent. Juntament amb els preus públics s'aproven les taxes en concepte
de costos del servei. Aquestes s'apliquen únicament en fotografies de les qual no s'és
titular dels drets patrimonials. Es disposa de servei de reproducció propi. Les possibles
bonificacions i exempcions respondrien principalment a finalitats culturals en l'ús de
l'obra, encara que el criteri pot variar en funció de la política establerta en cada
institució. Correspon a un 23 % dels centres, ubicats quasi tots ells a Catalunya.
2. Centres amb les pràctiques de gestió dels seus conjunts fotogràfics plenament
normalitzades que no duen a terme l'explotació econòmica dels seus drets
patrimonials. Són centres amb les mateixes característiques que els del primer grup
però que no contemplen el benefici econòmic que permet obtenir la propietat
intel-lectual. De fet, només contemplen les finalitats culturals sense ànim de lucre. Es
desconeix quina és la seva actuació davant les peticions per a possible usos
comercials. Correspon a un 30 % dels centres.
3. Centres amb les pràctiques de gestió dels seus conjunts fotogràfics en vies de
normalització que no duen a terme l'explotació econòmica dels seus drets
patrimonials. Generalment es tracta de centres que no fa massa anys que funcionen o
que darrerament han apostat per intervenir de manera professional en el seu arxiu
fotogràfic. Són conscients de les mancances que tenen a nivell de gestió i estan
treballant en un protocol d'actuació i en la documentació adequada per a
l'administració dels seus drets que caldrà posteriorment aprovar per part de la
institució de la qual depenen. Generalment apliquen les taxes en concepte de
reproducció. Correspon a un 37 % dels centres.
4. Centres amb les pràctiques de gestió dels seus conjunts fotogràfics normalitzades o
en vies de normalització que duen a terme l'explotació econòmica dels seus fons amb
independència de la possessió o no dels drets patrimonials. Es tracta principalment de
centres culturals de titularitat privada. Es pot considerar que actuen de forma similar a
les agències, amb la gran diferència que aquests contemplen l'exempció de taxes en
el cas de finalitats culturals sense ànim de lucre. Correspon a un 1O % dels centres.
5. Centres sense cap criteri en la gestió dels seus fons fotogràfics i que no tenen en
compte els preceptes derivats de la propietat intel-lectual en les obres fotogràfiques.
Són centres no especialitats que compten amb fotografies en els seus fons, generalment
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es tracta d'un nombre poc significatiu. Aquests centres no formen part de l'estudi i
malgrat el coneixement de la seva existència difícilment es poden quantificar.
A partir de l'anàlisi de les categories establertes i en funció dels percentatges calculats,
podem treure les següents conclusions:
- Que més de la meitat dels arxius fotogràfics espanyols tenen criteri suficient per tal de
dur a terme una correcta gestió dels seus fons i que disposen de les eines i
coneixements suficients per realitzar pràctiques de gestió plenament regulades.
- Que malgrat el bon nivell de gestió, tant sols un 23 % duen a terme l'explotació
econòmica que els permet la propietat intel-lectual de les obres sota la seva custòdia i
que aquests centres es concentren principalment a Catalunya.
- Que una franja important de centres, el 37 %, presenten situacions de certa irregularitat
per diferents motius. Es tractat dels centres que es consideren en vies de normalització
en el seu protocol de gestió.
- Que aquest 37 % de centres presenten, en alguns casos, aspectes prou avançats en
la seva gestió i en d'altres, s'expressa la voluntat de treballar per assolir un nivell més
òptim. Aquestes consideracions fan pensar en una situació més òptima en un futur no
massa llunyà.
- Que alguns centres, un 1O %, segueixen el criteri d'actuació de les agències en
l'explotació econòmica dels seus fons.
- Que aquests percentatges establerts canviarien notablement si es poguessin integrar
aquells centres que actuen sense cap criteri i possiblement es representaria una
situació menys favorable. Cal matisar però, que es tracta generalment de centres que
no disposen d'un arxiu fotogràfic i que la seva inclusió en l'estudi donaria una visió
esbiaixada, ja que el nombre de fotografies de les seves col-leccions representa un
percentatge petit respecte a la totalitat del patrimoni fotogràfic espanyol.

El sector privat
Les pràctiques que es duen a terme en el sector privat difereixen notablement del sector
públic en la comercialització de les respectives obres. Si bé els objectius i finalitats són uns
altres, és a dir, exclusivament comercials, conèixer el funcionament d'agències i associacions
gestores de drets d'autor ens pot ser d'utilitat alhora de plantejar l'explotació econòmica i de
fixar uns preus, ja que aquests estan en funció del mercat.
Cal diferenciar dins l'empresa privada, aquelles en què l'arxiu fotogràfic és resultat de
l'activitat interna d'aquelles en què és la base del negoci, com són les agències. Malgrat que
en l'enquesta han participat ambdós tipus d'empresa ens centrem únicament en els ens
privats que tenen com a finalitat única la comercialització d'obres de creació.
Pel seu abast territorial, la seva representativitat en el sector i la influència en el mercat,
l'exposició que es fa a continuació reflecteix les pràctiques que es duen a terme des de
I'AEAPAF i el VEGAP.
L.:Associació Empresarial d'Agències de Premsa i Arxius Fotogràfics (AEAPAF) és
l'òrgan gremial que agrupa la majoria d'agències de premsa i arxius d'Espanya que compten
amb arxius fotogràfics que reuneixen les condicions per a ser comercialitzats. Forma part de
la Coordination of European Picture and Press Agencies (GEPIC). Entre els serveis que
ofereix als seus socis es troben l'assessorament legal sobre diferents aspectes de la propietat
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intel·lectual i la realització de documentació per a la comercialització de fotografies, com són
els contractes de cessió de drets. Es pot considerar, doncs, que és un òrgan que a més de
defensar els interessos dels seus socis, té la funció de regularitzar les pràctiques de gestió en
l'explotació comercial d'arxius fotogràfics i que ho fa d'acord amb la normativa legal vigent.
A l'hora d'establir els preus de venda de reproduccions es té en compte el cost de la
reproducció, el cost derivat del servei de recerca i selecció i el derivat dels drets patrimonials. Les
seves tarifes són únicament de referència per a les agències ja que aquestes varien els preus en
funció del client i l'ús. Segons manifesta una agència associada, en els darrers dos anys els preus
han baixat entre un 20 % i un 30 %, fet que fa difícil mantenir en aquests moments una tarifa
pública. Els preus també poden variar en funció de si es tenen o no els drets i del percentatge
sobre aquests que calgui liquidar a l'autor. També influencia la diferència de preus entre les
agències la qualitat i característiques del material original, la major o menor dedicació en el treball
de recerca i selecció, la rapidesa i eficàcia del servei, etc. En tot cas, aquests són criteris que
determinaran cada una de les agències i que per tant són difícils de valorar i més de generalitzar.
La Visual Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics (VEGAP) és una entitat privada de gestió
col·lectiva de drets sense ànim de lucre i que és propietat dels seus socis. Fou creada amb
l'ànim de protegir els drets dels fotògrafs i altres artistes visuals dotant-los d'instruments
legals per a defensar els seus interessos tant personals com econòmics. El mercat de drets
d'autor que gestionen és transnacional i representen a 30 societats d'autors d'arreu del món.
Entre els serveis que ofereix als seus socis hi ha la defensa legal dels deus drets i la gestió
dels drets econòmics.
A diferència de les agències, el VEGAP disposa d'unes tarifes generals segons el tipus
d'utilització que no varia en funció del fotògraf i compte amb la possibilitat d'aplicar certes
bonificacions en els usos per part d'entitats culturals sense finalitat lucrativa. Els preus
corresponen únicament als drets de reproducció, distribució i comunicació pública. Llavors,
caldrà sumar el cost de la reproducció que facturi el fotògraf o arxiu propietari del material.
!..:entitat també contempla la possibilitat de demanar un exemplar del producte on apareix
l'obra reproduïda per tal de verificar-ne l'ús.
De la pràctica portada a terme per agències i fotògrafs representats en l'entitat de gestió
col·lectiva de drets, podem deduir que el sector privat explota principalment els seus arxius
fotogràfics en base als drets que els atorga la possessió de la propietat intel·lectual. A
diferència de les entitats públiques, no es té en compte la naturalesa jurídica del client, no es
realitza exempció de drets per a finalitats culturals i rarament es contempla algun tipus de
bonificació. Els drets patrimonials constitueixen l'actiu principal sobre el qual es fonamenta el
negoci, encara que la reproducció i el servei d'arxiu són conceptes que també queden
integrats en la comercialització dels seus materials.

Taxes i preus públics
Les tarifes aplicades en concepte de drets patrimonials en l'àmbit públic i les aplicades
per aquest mateix concepte en l'àmbit privat estan en funció, com s'ha dit, del preus de
mercat. Per tal de conèixer doncs la situació del mercat en el cas espanyol, mostrem a
continuació les següents taules comparatives de tarifes:
- Taula 1. Preus públics a l'Estat espanyol.
-Taula 2. Taxes aplicades per part dels ens privats.
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-Taula 3. Preus públics d'entitats estrangeres.
-Taula 4. Taxes per part de centres públics de l'Estat.
En totes les taules, les tarifes han estat agrupades en cinc finalitats i de forma genèrica
indicant dos preus de referència: el preu mínim i el preu màxim. Cal dir que el preu màxim és
indicatiu, ja que s'ha pres el que figura en les taules, però en molts casos caldria sumar-hi
determinats % segons, per exemple, el nombre de llengües en què es fa la publicació, l'àmbit
territorial, tiratge, etc. Les cinc finalitats de la reproducció que s'han utilitzat per a l'elaboració
de les taules són:
- Premsa. Fotografies reproduïdes a la premsa escrita. Els preus poden variar en funció
de l'espai on es publica: interior, portada, doble pàgina, etc.
- Productes editorials. Fotografies publicades en llibres de text, revistes, catàlegs, etc.
Els preus poden variar en funció del format de la reproducció i de l'espai on es
publica.
- Productes multimèdia. Fotografies publicades en format digital multimèdia: CD-Roms,
Web, etc.
- Publicitat. Fotografies publicades per a finalitats publicitàries en diferents productes:
fullets, calendaris, premsa, tanques, televisió, web, etc.
- Articles de papereria. Fotografies reproduïdes en productes per al comerç: postals,
carpetes, calendaris, etc.

Taula 1. Preus públics. 2004

En aquesta taula es mostren els preus públics dels arxius de l'Estat Espanyol que
participen d'aquest estudi i que duen a terme l'explotació econòmica del seu arxiu fotogràfic i
que disposen d'una comunicació pública de les tarifes. Els preus públics corresponen als
costos en concepte de drets patrimonials. Aleshores, per conèixer el cost total de la fotografia
caldria sumar a aquestes tarifes el cost de reproducció.
Analitzant la taula es pot observar una gran disparitat de preus que en molts casos
supera el 100% respecte a la mitjana, fet que indica que per a determinats usos un possible
client es pot trobar amb xifres molt desiguals.
Com a criteri general, podem observar que els preus segons les finalitats solen mantenir
una proporció en l'increment. La publicitat i els articles de papereria solen ser els preus més
alts, seguits dels productes multimèdia. La publicitat també sol presentar els preus màxims
més alts.

Centre 1

Centre 2 Centre 3 Centre 4 Centre 5 Centre 6 Centre 7 MITJANES

Premsa

13- 942

19-95

32-64

35 - 101

37-49

38-51

27-83

Productes Editorials

16- 247

51 - 146

32-64

54-202

24-49

25- 51

55- 138 37-128

Productes multimèdia

153 - 489

72- 127

32-64

71 - 202

49-74

52-78

31 - 125 65-166

29-198

Publicitat

148-8.542 51 - 638 64- 128 71 - 676

96

100

55-500 83-1.526

Articles Papereria

155-2.789 159-223 32-64

74

77

32- 156 90- 517

101-236

Observacions: Preus expressats en €. Per a una millor visualització de la taula s'han omès els decimals.
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Taula 2. Taxes d'agències i associacions

En aquesta taula es mostren les tarifes aplicades per agències i associacions. Malgrat
que només es presenten 4 entitats, la taula representa perfectament el sector, ja que inclou
les tarifes de I'AEAPAF i el VEGAP.

Centre 1 (2004) Centre 2 (1995) Centre 3 (2000) Centre 4 (1997) MITJANES
120- 1.232

96- 318

78-702

54- 210

78-697

54- 186

50-335

63-300

78-1.051

66- 330

90-543

148- 8.542

108- 829

162-4.267

138 - 871

139-4.476

155- 2.789

120- 360

150- 1.460

150 -270

144-4.881

13- 942

84- 318

Productes Editorials

16-247

Productes multimèdia

153- 489

Publicitat
Articles Papereria

Premsa

Observacions: Preus expressats en €. Per a una millor visualització de la taula s'han omès els decimals.
Sota cada centre s'indica entre parèntesi l'any de publicació de les taxes, ja que en alguns casos no s'ha pogut obtenir un llistat
de tarifes més actualitzat.

Taula 3. Preus públics de centres estrangers. 2004

En aquesta taula es mostren els preus públics dels arxius estrangers dels qual s'ha pogut
obtenir el llistat de tarifes. Queda principalment representat l'estat francès, ja que es mostren
les tarifes de l'agència fotogràfica de la RMN, que gestiona la propietat intel·lectual de les
obres de diversos centres. En tot cas, aquestes taules es presenten només com a un
referència, sense la pretensió de ser representatives de cap realitat territorial.

Centre 1

Centre 2

Centre 3

MITJANES

Premsa

22-842

7- 136

80-440

36-473

Productes Editorials

22-842

7- 136

62 - 902

30-627

Productes multimèdia

22-337

33-88

80

45 - 168

Publicitat

112 - 224

198 -5 18

133- 235

147- 326

Articles Papereria

224-555

76- 108

111 - 1.623

137-762

Observacions: Preus expressats en € . Per a una millor visualització de la taula s'han omès els decimals.

Per establir qualsevol tipus de comparació en les tarifes aplicades en concepte de drets
hem de partir de l'anàlisi de les mitjanes de les tres taules. D'altra banda, les grans diferències
de preus que presenten els centres, no permeten una lectura més individualitzada. Per a
aquesta comparativa considerem només els preus mínims, ja que els nombrosos matisos que
existeixen per establir els preus màxims no permeten tenir-los en compte, tot i que s'han
mantingut a les taules com a preus de referència.
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El preu de mitjana mínim per a la comercialització de l'ús d'una fotografia als arxius
públics espanyols seria de 61 €. En les agències i associacions seria de 100 €. I en els
centres estrangers de 79 €. Per tant, s'estableix una diferència del 30% respecte als centres
de fora de l'estat. Mentre que aquest percentatge puja fins al 64% respecte al sector privat.
Si bé és evident que cal relativitzar aquestes xifres, per tots els matisos a tenir en compte
que s'han explicat, podem considerar que reflecteixen bastant bé la realitat. Potser no d'una
manera precisa, però en tot cas són uns indicadors a tenir en compte.
Taula 4. Taxes públiques del servei d'arxiu i de reproducció. 2004

En aquesta taula es mostren les taxes en concepte de servei d'arxiu i de reproducció dels
centres que participen de l'estudi que tenen aprovat un llistat de taxes i dels quals es pot
interpretar amb claredat els conceptes de cada tarifa.
La taxa pel servei d'arxiu quedaria exclosa en cas de facturació de preus públics. Així
doncs, aquesta taxa, en el cas dels centres públics, és aplicable a imatges de les quals no hi
ha drets i en cas que la finalitat de l'ús sigui comercial.
En aquesta taula no s'apliquen mitjanes perquè els diferents conceptes es troben
barrejats i, per tant, no permeten un anàlisi per separat. S'observa com alguns centres,
generalment els que disposen de servei de reproducció propi, integren el cost del servei al de
la reproducció (Centres 1 i 2), altres diferencien els conceptes (Centres 3, 4 i 5) i per últim, el
centre 6, únicament presenta tarifes en concepte de reproducció.
La tarifa que figura per a la reproducció fotogràfica és per a l'obtenció d'una còpia en
paper 18 x 24, mentre que per a la reproducció digital seria la que permetria l'obtenció d'una
còpia equivalent.

Centre 1

Centre 2

Centre 3

Centre 4

Centre 5

Centre 6

Servei recerca i selecció

x

60,10

25,25

32,05

x

Reproducció fotogràfica

60

x
x

6,01

12,50

x

11 ,60

Reproducció digital

30

55,77

x

13

3,80

10,50

Observacions: Preus expressats en €. Per a una millor visualització de la taula s'han omès els decimals.

Consideracions finals
La realització d'aquest estudi ens ha permès aproximar-nos a la situació en què es
troben els arxius públics espanyols respecte a l'explotació econòmica del patrimoni fotogràfic
que custodien . Considerem que el coneixement de les diferents pràctiques que es duen a
terme en aquest aspecte ha de servir per establir algunes pautes que caldria tenir en compte
a l'hora de plantejar les polítiques de gestió a dur a terme per part dels diferents organismes
públics. Exposem doncs un seguit de directrius que entenem fonamentals per a la
normalització d'aquestes pràctiques.
1. La creixent importància de la fotografia com a font de coneixement, a part d'atorgarli un major protagonisme social i una rellevància cultural de conseqüències
desconegudes, la converteix també en objecte de comerç. En aquest sentit, la
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propietat intel·lectual esdevé un actiu important per a les institucions públiques, un bé
a explotar a favor de la comunitat i en cap cas a favor de l'interès privat. No es pot
prescindir d'aquest actiu davant la situació en què es troben els arxius fotogràfics a
l'actualitat, amb moltes necessitats per atendre i uns recursos que sovint són limitats.
2. Lexplotació econòmica no passa únicament pels drets patrimonials sinó que cal tenir
en compte tots els conceptes implicats que impliquin qualsevol tipus de contraprestació
pecuniària o en espècies. De la suma de tots aquests conceptes en resultarà el preu
final de la comercialització.
3. Cal entendre la comercialització de la propietat intel·lectual en el marc global de la
gestió, ja que sense un plantejament general resulta impossible dur a terme aquesta
funció amb garanties. En aquest sentit, són fonamentals les circumstàncies en què
es produeixi l'ingrés, ja que és el moment en què s'acostuma a produir la cessió total
o parcial de drets que limitaran les accions futures.
4. Els arxius públics tenen el deure d'identificar la propietat intel·lectual de les
fotografies sota la seva custòdia. D'altra banda, la seva explotació econòmica resulta
inviable i, a més, es córrer el risc d'actuar al marge de la legalitat.
5. Les deficiències en la gestió dels conjunts fotogràfics en el passat, no ha de constituir
un impediment per actuar de forma correcta i molt menys per excusar
comportaments negligents. Es dóna sovint la circumstància de fons ingressats en un
arxiu públic sense l'existència d'un document que certifiqui la transmissió de drets.
Cal aleshores començar un treball retrospectiu per legalitzar la situació d'aquests
conjunts que passa per la negociació amb els hereus legítims.
6. La propietat física de fotografies de domini públic no en permet la seva comercialització,
però en canvi se'n deriven uns costos que no es poden ignorar. El servei d'arxiu, com
a servei públic, pot esdevenir gratuït per a finalitats culturals, però en cap cas
l'administració assumirà uns costos en benefici de la iniciativa privada sense cap
argument que ho justifiqui.
7. Els arxius públics, com a ens culturals, han de tenir present la seva funció principal i
han de fer compatible les seves polítiques econòmiques amb les seves finalitats.
Aleshores, cal preveure la possibilitat de realitzar bonificacions i exempcions en
concepte de drets en funció de la naturalesa del centre sol·licitant i de la finalitat
prevista. Això no implica però, la submissió entre ens públics.
8. Els preus públics que s'estableixen en funció dels drets patrimonials tenen la seva
referència en els preus de mercat. En tot cas, la situació òptima passaria per una
homologació de tarifes per part del sector públic, sense la necessitat que estiguin en
consonància amb el sector privat i que, per tant, entrin en competència amb aquest.
9. Els costos derivats del servei d'arxiu poden variar en funció de la qualitat del servei i
del nivell dels professionals que atenen el servei. D'això es desprèn que les tarifes de
les taxes públiques puguin experimentar certes variacions, encara que les diferències
no haurien de ser, en principi, massa substancials, perquè serien indicadores d'una
evident manca de recursos per part d'un arxiu determinat.
1O. El servei de reproducció ha de garantir unes còpies de qualitat per no trair els valors
tècnics de la fotografia. Aquesta consideració serà vàlida tant si el servei és intern
com extern i tant si es tracta d'una reproducció analògica o digital. Els preus establerts
han d'estar en consonància amb els preus de mercat i les diferències haurien de ser
poc importants.
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ANNEX 1
Llistat dels centres que han participat de l'estudi agrupats en les diferents categories:
Arxius fotogràfics públics o amb finalitats culturals
Archivo de la Diputación provincial de Toledo
Archivo de la Diputación de León
Archivo del Territorio Histórico de Alava
Archivo Fotografia Histórica de Canarias. FEDAC
Archivo General de la Guerra Civil Española
Archivo General de Palacio
Archivo Histórico de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Archivo Histórico Municipal de Granada
Archivo Histórico Provincial de Huelva
Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet. AIEMB
Arxiu del so i de la Imatge de Mallorca
Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista Catalunya
Arxiu fotogràfic de la Diputació de Barcelona
Arxiu Municipal d'Olot
Arxiu Municipal de Salt
Arxiu Nacional de Catalunya
Biblioteca Nacional
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. CROl
Centro de Documentación de la lmagen de Santander. COIS
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
Centro de la Fotografia y la lmagen Histórica de Guadalajara. CEFIHGU
Fondo Fotografico Universidad de Navarra
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. IEFC
Institut d'estudis llerdencs. Servei d'audiovisuals i arxiu fotogràfic
lnstituto Leonés de Cultura
lnstituto Cajal
lnstituto del Patrimonio Histórico Español
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lnsituto de Historia. Fototeca CSCI
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Mediateca del CSIC
Patrimonio Nacional
Real Academia Galega
Arxius i centres estrangers
Agence Photographique. Réunion Musées Nationaux
Arxiu Històric Nacional d'Andorra (En l'estudi queda integrat amb el grup d'arxius públics espanyols per ser
membres de I'AAC)
Bibliothèque Nationale de France
National Museum of Photography, Film and Television
Harry Ransom Humanities Research Center. University of Texas
Agències, associacions i arxius privats
Age Fotostock
Àlbum Archivo Fotografico
Archivo fotografico ABC
Archivo fotografico RENFE
Asociación empresarial de agencias de prensa y archivos fotograficos. AEAPAF
Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya. UPIFC
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plasticos. VEGAP
ANNEX 2
QÜESTIONARI
ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ EN L'EXPLOTACIÓ ECONÒMICA DE CONJUNTS FOTOGRÀFICS

El present estudi té l'objectiu de conèixer l'estat de la qüestió en l'explotació comercial que es porta a terme sobre
fons fotogràfics. L.:àrea d'interès és l'Estat espanyol, encara que l'enquesta s'estén a altres centres europeus i nordamericans que puguin ser considerats de referència per la seva experiència en aquesta qüestió. Els agrairem
doncs que tinguin l'amabilitat de contestar el següent qüestionari.
NOM DEL CENTRE:
NOM DEL RESPONSABLE:
NOMBRE DE FOTOGRAFIES SOTA LA SEVA CUSTÒDIA:
LOCALITAT:
PAÍS:

PÚBLIC

ADREÇA:

PRIVAT

CP:

1. Quins conceptes tenen en compte a l'hora d'avaluar els costos de reproducció per als usos públics de les fotografies?
Drets d'autor
Costos del servei
Reproducció
Contraprestació en espècies
2. Com s'apliquen en cada cas?
3. Disposen d'una comunicació pública dels preus? Es diferencien els conceptes?
4. Quin ha estat el referent o els referents a l'hora de fixar els preus per a cada concepte?
Centres de titularitat pública

5. Com es calculen els costos del servei?
6. Les taxes i preus públics són aprovats per la institució? I són per tant consultables per part de la ciutadania?
7. Els ingressos obtinguts per aquesta via, en quin grau ajuden el finançament del servei?
Centres de titularitat privada

8. Hi ha diferència de preus en funció de si es disposa o no de la titularitat dels drets?
Nota: En cas de disposar d 'un llistat de taxes i preus públics i d'una normativa de reproducció de documents, els agrairia que
ens l'adjuntessin a l'enquesta.
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RESUM EN
La consideración que establece la Ley de la propiedad intelectual sobre las fotografías como obras de creación
otorga a dichas obras una condición jurídica de la que derivan una serie de derechos. Entre éstos, los derechos
de autor a la explotación económica de la obra. Son los denominades derechos patrimoniales, que pasan a ser el
elemento principal de la comercialización del uso público por parte de los archivos de instituciones y entidades.
Administrar estos derechos por parte de los archivos públicos representa una cierta evolución en la gestión
global, puesto que hay diferentes practicas implicadas. Haca falta identificar la situación legal de cada fotografía o
conjunto, contar con un protocolo de ingresos que contemple estos aspectos y contar también con una practica
regulada de las autorizaciones de usos por parte de terceros. Plantear una comercialización de los propios fondos
pasa, pues, por tener regularizadas todas estas funciones.
Pese a los esfuerzos que se han destinado durante los últimos años a la normalización de la gestión de fondos
y colecciones de fotografías del Estado español, la situación relativa a la explotación económica se encuentra
todavía en un estadio incipiente, sobre todo si la comparamos con la de países con mas experiencia en este
ambito de la gestión como es el caso de Francia.
En el presente estudio se quiere reflejar el estado de la cuestión en la explotación económica de los fondos
fotograficos de los archivos públicos españoles, analizar las practicas de gestión vinculadas, los criterios
adoptades y todos los conceptes implicades.
RÉSUMÉ
La considération qu'établit la loi de Propriété intellectuelle à propos des photographies en tant qu'ceuvres de
création, leur octroie une condition juridique d'ou dérive une série de droits. Parmi ces derniers, les droits de
l'auteur à exploiter l'ceuvre sur le plan économique. C'est ce que l'on appelle les droits patrimoniaux, ils deviennent
l'élément principal de la commercialisation de l'usage public par les archives d'institutions et d'organismes.
Le fait que les archives publiques puissent administrar ces droits représente une certaine évolution dans la
gestion globale car différentes pratiques s'y voient impliquées. 11 faut identifier la situation légale de chaque
photographie ou ensemble de photographies, tenir compte d'un protocole d'entrées qui contemplant ces aspects
et tenir compte également d'une pratique réglée des autorisations d'utilisation par de tierces personnes. Instaurar
une commercialisation des propres fonds demande done que toutes ces fonctions soient régularisées.
Malgré les efforts qui, ces dernières années, ont été fournis pour la normalisation de la gestion de fonds et de
collections de photographies dans I'État espagnol, la situation quant à son exploitation économique en est encore
à ses premiers pas, surtout si nous la comparons à celle de pays possédant plus d'expérience dans ce domaine
de la gestion, la France, par exemple.
Cette étude tente de refléter l'état de la question dans l'exploitation économique des fonds photographiques
des archives publiques espagnoles, d'analyser les pratiques de gestions qui y sont liées, les critères adoptés et
tous les concepts impliqués.
SUMMARY
The consideration that the Copyright Act gives to photographs as creativa works offers them a legal status from
which they derive a series of rights. Among these, there are the rights of the authors to any commercial exploitation
ot their work. These are known as patrimonial rights, which become the main factor to consider in the public use of
these photographs by institutions and organizations.
The administration of these rights by public archives represents a certain evolution of global management, since
it involves various practices. lt is necessary to identify the legal status of each photograph or series, to count on a
payment protocol that takes these into account, as well as having a regulated practica of authorizing their use by
third parties. Presenting a commercialization ot one's own collection thus becomes a case ot having normalized all
these tunctions.
Despite the efforts that have been made during recent years in normalizing the management ot photographic
collections in Spain, the situation surrounding their commercial exploitation is still in an incipient stage, above all if we
compare it with that tound in countries with more experience in this field of management, as is the case ot France.
The present study reflects the current state ot the commercial exploitation ot photographic collections in
Spanish public archives, and analyzes the related management practices, the criteria adopted and all the concepts
that are involved.
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LES COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES DEL MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Marie-Sophie Corcy
Musée des arts et métiers

L..:any 1794, l'abat Henri Grégoire instaura un <<Conservatori per a les arts i oficis, on es
reuniran totes les eines i maquinària recentment inventades o perfeccionades»:'
cc Es crearà a París, sota el nom de Conservatori de les Arts i Oficis, i sota la inspecció
de la Comissió d'agricultura i de les arts, un dipòsit de màquines, models, eines, dibuixos,
descripcions i llibres de tots els gèneres d'arts i oficis»2
Les col·leccions reunides a l'hotel de Mortagne per Jacques Vaucanson, les de
l'Acadèmia de les ciències o bé les requises efectuades als domicilis de l'aristocràcia, van
constituir la base de les col·leccions del Conservatori.
Les primeres adquisicions en matèria de fotografia són tardanes al Museu d'arts i oficis.
Es podria pensar, tenint en compte els lligams existents entre els àmbits tècnics i científics,
que es trobaria l'arribada de daguerreotips, imatge o material, a partir de 1839, data de la
divulgació del procés per François Arago i Louis Jacques Mandé Daguerre. De fet, s'haurà
d'esperar fins a l'any 1854. 3 Louis Juies Duboscq, òptic i constructor d'instruments científics,
ja registrat a les col·leccions del museu, fa donatiu d'un estereoscopi i d'una col·lecció de
daguerreotips i clixés de vidre -probablement realitzades per Claude Marie Ferrier. No hem
d'oblidar que Louis Juies Duboscq va lliurar la primera patent francesa relacionada amb
l'adaptació de l'estereoscòpia a la fotografia l'any 1852 i va ser qui es va fer càrrec de la
fabricació i comercialització d'aquest tipus d'instrument.4 Aquest donatiu és encara més
important, ja que la seva entrada a la col·lecció es va fer poc temps després de la seva
fabricació; la qual cosa confirmaria la hipòtesi, segons la qual, el Museu d'arts i oficis hauria
tingut un paper primordial pel que fa a la innovació i l'últim avanç tecnològic.
Desafortunadament, sovint, hi ha manca d'informació en relació al context d'adquisició.
Les correspondències entre l'inventor i el Museu d'arts i oficis no sempre han estat
conservades. Fet que dificulta conèixer les motivacions dels donants. A més a més, hi ha una
manca de documentació relacionada amb els objectes mateixos.
La natura i la constitució de les col·leccions fotogràfiques
1) Les col·leccions d'imatges fotogràfiques
És important assenyalar, que a diferència d'altres institucions franceses, les imatges
fotogràfiques han estat registrades a les col·leccions del Museu d'arts i oficis, i inscrites a
l'inventari, amb la mateixa categoria que els objectes. Aquest fet informa sobre l'estatut
assignat a la fotografia per aquesta institució. Avui dia i segons l'estat de l'inventari, el fons
està constituït d'unes 14000 imatges.
En estudiar els fons d'imatges es poden trobar tres eixos que poden justificar
l'adquisició. Aquests eixos no fan referència a la dimensió estètica, de fet, no es tracta d'un
criteri prioritari en el procés de decisió. Cal recordar que el Museu d'arts i oficis no és un
museu de Belles Arts.
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Adquisició d'imatges justificada pel procés fotogràfic o tècnic efectuat
El primer daguerreotip arriba a les col·leccions l'any 1854 (inv. 05408-3-1 i 3-2, donatiu
de Louis Juies Duboscq); el segon arriba l'any següent. Prové de l'Exposició universal de
1855. Representa la catedral Saint-Etienne a Viena, a Àustria (inv. 06554-27). Resultat de la
sèrie inv. 06554-3 fins a 28 il·lustra un mètode de reproducció en ús a la Impremta reial de
Viena. Aquesta col·lecció mostra la importància dels lligams existents entre la fotografia i la
impremta a partir de 1855. No obstant, es pot lamentar, si es fa referència a aquesta cita del
príncep Napoleó, 5 que en aquella ocasió no s'haguessin efectuat altres adquisicions en
matèria fotogràfica:

<<[. ..}a l'època de l'exposició de 1851, encara es podia pensar que la fotografia, aquest
curiós descobriment científic, seria poc susceptible d'aplicació útil. Però avui dia davant
els productes tan diversos de l'exposició de 1855, ens veiem obligats a reconèixer que el
bell descobriment de Daguerre i de Nicéphore Niepce supera el valor d'un autèntic fet
científic i consta dins de les noves arts d'una aplicació universal i d'una pràctica fàcil».
Una col·lecció de clixés fotogràfics per a projecció, de la qual es pot suposar que es
tracta de positius albuminats, entren el 1857 gràcies a Louis Juies Duboscq (inv. 06661 ), del
qual també es coneixen els treballs en matèria de projecció de seqüències animades (inv.
06663, 06664, 06665, 06670, 06673, 06849, 06850, 06955). ~any següent, les col·leccions
es van enriquint d'un «espècimen d'escriptura reduïda per la fotografia microscòpica» realitzat
el 1857 (inv. 06766). Els daguerreotips «històrics» realitzats per Louis Jacques Mandé
Daguerre o bé per Hippolyte Fizeau s'afegeixen a les col·leccions el 1875 mitjançant la
Societat lliure de les Belles Arts (inv. 08745-1 fins a 6). Dins d'aquesta sèrie, destaquen
notablement «Les Coquillages» i «Le Pavillon de Flore et le Pont Royal» . També figuren en
aquesta sèrie una vista del «Palais de Luxembourg» per Soleil (inv. 08745-3) i una natura morta
atribuïda a Hippolyte Fizeau (inv. 08745-5). Les proves positives directes, realitzades per
Hippolyte Bayard l'any 1839 (inv. 09586-1 fins a 6), i les proves realitzades per Henry FoxTalbot
l'any 1841 (inv. 09590-1 fins al 5) s'inclouen l'any 1881, gràcies al mateix Bayard. A aquest
donatiu s'afegirà el del Collège de France l'any 1926 (inv. 16540-1 fins al 5 i 16541-1 fins al 4,
dins els quals es citaran els clixés negatius i positius del boulevard des Capucines). Durant
l'any 1881 s'inclouen també les col·leccions de ferrotips (inv. 9605-1 fins al 7) i la cèlebre
tricromia titulada «Oiseaux» de Louis Ducos du Hauron (inv. 09606) -publicada a I'Histoire de
la Photographie de Raymond Lécuyer (inv. 43113) l'any 1945 (nombroses il·lustracions
provenen, així doncs, de les col·leccions del Museu d'arts i oficis i de la Societat francesa de
Fotografia). ~any 1882, Alexandre Edmond Becquerel fa un donatiu d'un heliocrom que
representa l'espectre solar (inv. 09728). Aquest fons es completarà el 1885 amb l'arribada dels
heliocroms d'Abel Niepce de Saint-Victor (inv. 10516-0001-001 fins al 3), donatiu de Paul
Dubois, director de l'Escola de Belles Arts de París. Seria interessant conèixer el camí d'aquest
heliocrom des de la seva data de realització fins a la possessió d'aquest per part de Paul
Dubois. Sophie Poitevin, fa un donatiu l'any 1882 d'una sèrie de quaranta-cinc imatges,
testimonis de les recerques del seu difunt marit, Alphonse Poitevin (inv. 09760); cal destacar
notablement l'inv. 9760-11-1 fins al 3 (primers positius al carbó procedents de negatius de
paper). El fons d'imatges fotogràfiques o cronofotogràfiques (inv. 09820) d'Etienne Juies Marey
està inscrit a l'inventari entre l'any 1882 i el1888. El procés de fotografia en relleu desenvolupat
per l'americà Yves s'inclou l'any 1905 (inv. 13756-1 i 2) mitjançant Léon Gaumont. Mentre que,
els primers autocroms (inv. 14277-1 fins a 1'11) han estat donats per Auguste i Louis Lumière.

124

Les col·leccions fotogràfiques del Musée des arts et métiers

Imatges considerades com el resultat d'una experiència científica
Aquest fons ha de ser proper a les col·leccions d'instruments científics del Museu d'arts i
oficis. Es tracta principalment, en aquesta circumstància, de fotografies astronòmiques,
mèdiques, meteorològiques, que il·lustren treballs balístics o bé recerques relacionades amb la
física o amb els fenòmens elèctrics que utilitzen les tècniques de la microfotografia, de la
cronofotografia, de l'estereoscòpia, de la fotografia de l'invisible. En aquest cas, farem referència
als fons de Léon Foucault i Hippolyte Fizeau (inv. 17551), Warren de La Rue (inv. 07482, 08040,
08041 ), Lewis Rutherfurd (inv. 07880, 07929), Juies Janssen (inv. 09534, 16326, 16615), Prosper
i Paul Henry (inv. 10579, 13057, TG388, TG389, TG395) per a l'astronomia; 6 a les proves de F.
Mannucci per a la meteorologia (estudis de núvols, inv. 12157); a les proves de Louis Alphonse
Davanne i Ravet (inv. 09708-1 fins al 37) per a la història de la natura i la biologia; al fons Eugène
Ducretet (inv. 10194, 10702), E.L. Trouvelot (inv. 35732) per als fenòmens elèctrics; als clixés de
E. Mach (inv. 11987, 11988, 12044, 12427), i a aquelles realitzades amb el Stroborama (inv.
17632, 17633, 17634) per als fenòmens balístics; als fons A. Peignot (inv. 12913), Arthur Honoré
Radiguet (inv. 13059) i Victor Chabaud (inv. 13089) per a la radiografia.7
Evidentment, aquestes imatges van fer progressar els coneixements científics i la
vulgarització del saber mitjançant la impremta i els processos fotomecànics. Fet que confirma
els propòsits de Louis Alphonse Davanne, 8 que evoquen l'any 1891 l'astronomia, la
micrografia o la medicina:

<<En totes aquestes recerques, la fotografia aporta la seva modesta part de col·laboració;
cada progrés que la fotografia faci per sí mateixa serà un progrés per a les ciències a les
quals ve a associar-se [ .. .]. .,
Però la realització d'aquestes imatges pertany a la proesa tècnica. Superen l'estatut de
document que se'ls pot donar. El daguerreotip del sol , realitzat per Léon Foucault i Hippolyte
Fizeau l'any 1845 es va obtenir gràcies a la utilització de l'obturador de guillotina (inv. 17551 ).
L..:elaboració d'aquest obturador i l'aparició efectiva d'aquest aparell com a dispositiu autònom
en el moment en què l'obturació encara està assegurada pel tap de l'objectiu- marca un avanç
d'uns 35 anys sobre el sistema tècnic fotogràfic. Així doncs, es pot comprovar que la ciència
esdevé el motor de l'evolució del sistema tècnic fotogràfic, el qual no estava capacitat per
respondre favorablement a les ambicions que llavors provenien del cercle científic.
És interessant constatar que els autors estan, a vegades, paradoxalment obligats a fer
ús de tècniques obsoletes per arribar al seu objectiu. És el cas de l'elecció del procés
daguerreotip per la Comissió del passatge de Venus l'any 1874, que era inadequat amb
l'evolució del sistema tècnic fotogràfic (col·lecció de daguerreotips realitzats a Pequ í,
Nouméa, Saint-Paul, inv. 16517, donatiu d'Alfred Cornu l'any 1926; i Revolver photographique
i Passage artificiel de Vénus, inv. 16326, donatiu d'Antoinette Janssen l'any 1924).

Imatges d'interès documental
S'entén per «documental ", l'interès donat a la imatge. La imatge fotogràfica apareix com
un document susceptible de testificar o aportar informacions. No es tracta ni d'una proesa ni
d'una innovació tècnica.
Aquest fons és quantitativament el més important i el més variat. Reuneix temàtiques tan
diferents com els «Affaires judiciaires» (inv. 09593) que provenen del Servei fotogràfic de la

125

Les col·leccions fotogràfiques del Musée des arts et métiers

Direcció General de Policia, proves que mostren el treball del marbrista (inv. 10239, donatiu
de la marbre ria de Parfoury), els treballs dels fonaments de la Tour Eiffel (inv. 10967, donatiu
de Gustave Eiffel), les realitzacions de l'escultor Frédéric Auguste Bartholdi (inv. 13768,
donatiu de l'any 1907), màquines (inv. 18525, 18555), els fons dels arquitectes Perret, Lurçat
o Guadet (inv. 40930), les col -leccions relacionades amb l'àmbit ferroviari (inv. 10149, 10526,
13245, 19856, 20587 o 20627), o també la col·lecció d'autocroms del Salon du Goüt francès
que il·lustra les produccions de la indústria francesa de luxe (inv. 16711 ). Aquestes temàtiques
s'ajunten als grans sectors representats per la col-lecció del Museu d'arts i oficis: els àmbits
de l'Instrument científic, dels Materials, de la Construcció, de la Mecànica, de la Comunicació,
de l'Energia i dels Transports. Es pot emetre una hipòtesi: no haurà permès la imatge, al igual
que les maquetes, que un objecte entri a les col-leccions? Potser és el cas dels fons Tennevie
i Decoster (inv. 18525, 18555, 19111) que representen màquines o dels fons lligats a les
locomotores (inv. 10149, 10158, 10526, 13245, 19855, 19856, 20587, 20627).
Determinats fons, més «personals», com el fons Magne (inv. 13416, 40930), s'escapen,
no obstant, d'aquest esquema i es pot reflexionar sobre la justificació d'aquesta adquisició. En
el cas del fons Magne, només els lligams que mantenien els Magne pare i fill amb el
Conservatori nacional de les arts i oficis, semblen justificar aquesta adquisició.
A més a més, cal assenyalar l'existència d'un fons d'imatges fotogràfiques, paral-lel a
l'inventari, que ha estat constituït durant els anys 60, per iniciativa de l'historiador dels tècnics
Maurice Daumas. Algunes imatges han estat enregistrades sota la identificació «DOC-PH».
Es tracta, en general, de clixés destinats a ser projectats durant una conferència o bé durant
una classe, essent reproduccions i no clixés originals.

2) Les col-leccions de materials fotogràfics
Les col-leccions de materials (cambres i aparells, objectius, xassís, obturadors, materials
de laboratori, accessoris) són representatives de l'evolució de les tècniques fotogràfiques de
l'any 1839 fins a la Primera Guerra mundial. Les tècniques del segle XX estan representades
parcialment. Cal apropar aquest fet als criteris d'adquisicions. La col·lecció consta d'uns 700
objectes.
!.:objecte més antic és un disc de «flint-glass» per a la fotografia (inv. 02808) que arribà
l'any 1842, mostra del progrés de l'òptica en aquest període. 9 Després d'aquesta adquisició,
una cambra per a la daguerreotipia i la talbotipia de Lerebours i Secretan (inv. 04474) arriba
l'any 1849, la qual cosa posa de relleu que el pas d'un procés sensible a un altre s'ha fet
mitjançant una transició progressiva i no brusca. !.:any 1873, el Laboratori de física del
Conservatori fa arribar una càmera de calaix per a daguerreotipia, construïda per Clerget, i
proveïda dels seus accessoris (inv. 08621 ). !.:Any 1881 , F. Bapterosses i A. Loreau donen la
càmera per a daguerreotips i material de laboratori de Louis Jacques Mandé Daguerre (inv.
09553). Georges Potonniée va escriure l'any 1925 a la seva Histoire de la Découverte de la
Photographie (pàg. 314):

<<La senyora Daguerre, després de la mort del seu marit, va oferir al Ministeri de Belles
Arts els aparells, proves, el material de recerca, fins i tot manuscrits, tot allò que va
considerar el més interessant de l'inventor. ' 0 t.:ofrena va ser considerable, ja que va ser
necessari l'ús de dos cotxes per a poder transportar tot el material. Es diu que aquest
conjunt va ser donat pel Ministeri al Conservatori d'arts i oficis. No obstant, les relíquies
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de Daguerre, al Conservatori, no són gaire nombroses i només poden representar una
petita part de/legat de la senyora Daguerre>>.

Actualment, encara és difícil saber què va esdeven ir amb aquest material entre la mort
de Daguerre (1851) i l'any 1881. Es tracta de l'adquisició més important pel que fa a la història
de la fotografia. Afegirem la cambra construïda per Alphonse Giroux segons els consells de
Daguerre l'any 1839 (inv. 11785, donatiu de Eugène Sewitz el 1889) i el Grand Photographe
de Charles Chevalier (inv. 16874). Nicéphore Niepce només és present a les col-leccions
mitjançant dues proves del Cardenal d'Ambo ise (inv. 09543-1 i 2 arribades el 1881) i una sèrie
de fotografies i d'objectes anecdòtics (fotografia de gravat que representa el seu retrat, inv.
09883 i 16451, la seva cambra negra, inv. 16500 i 16501, la seva tomba, inv. 16499, el seu
bust, inv. 16430, casa seva, inv. 16571; bust , inv. 16357 i 16504; còpia d'arxius, inv. 11768 i
16430). Llevat d'algunes excepcions notem que les adquisicions són bastant posteriors a la
fabricació dels objectes. Aquest fet és puntualment contradit a partir dels anys 80 fins al 1927.
Així doncs, la cambra fotogràfica de viatge de F. Jonte (inv. 09599), construïda l'any 1879,
arriba a les col· leccions a partir del 1881 .11
Aquest període correspon a la industrialització de la fotografia i a la vulgarització de la
seva pràctica. Les adquisicions són quantitativament importants i molt diverses. No obstant,
les adquisicions que provenen directament dels constructors són escasses. Podem citar els
donatius de Juies Carpentier l'any 1896 (Photo-Jumelle, inv. 12801 ), de J. Fleury-Hermagis el
1898 (Vélo-Jumelle, inv. 13068), de Lucien Korsten el 1898 (detectiu, inv. 13069 i prismàtics
fotogràfics, inv. 13070), de Léon Gaumont el 1898 (amplificadors, inv. 13096 i 13097 i una
cambra cronofotogràfica construïda juntament amb Georges Demeny, inv. 131 00), de Bloch el
1903 (Photo-Cravate, inv. 13581 i Physiographe, inv. 13579), de la Societat anònima de
plaques i papers fotogràfics A. Lumière & fils, l'any 1909 (Cromodiascop acompanyat d'una
dotzena de clixés autocroms, inv. 14277), de Juies Richard el 1927 (prototip núm. Obis del
Vérascope, inv. 16555). En aquest últim cas, esmentarem que Juies Richard també va afavorir
l'arribada de daguerreotips panoràmics de Vincent Frédéric Martens a les col· leccions (inv.
16375-1 i 2), d'una cambra laboratori Dubroni (inv. 16370), d'una cambra automàtica
estereoscòpica de Bertsch (inv. 16367), del Photo-Eclair de Fetter (inv. 16372), i dels
Prismàtics fotogràfics de Nicour (inv. 16371 ).
La majoria d'adquisicions passen per la Societat francesa de Fotografia. Aquest cas, es
fa primerament durant les conferències públiques sobre la fotografia, organitzades l'any 1891
al Conservatori Nacional d'arts i oficis. 12 En algunes d'aquestes conferències es dóna
l'oportunitat d'enriquir les col·leccions. Així doncs, la cambra metrofotogràfica d'Aimé
Laussedat (donatiu Eugène Ducretet, inv. 12295, l'any 1892), el mapa topogràfic del Canadà
d'Aimé Laussedat (donatiu Aimé Laussedat, inv. 12424, el 1893), els mapes del districte
d'Aiberta d'Aimé Laussedat (donatiu Aimé Laussedat, inv. 12685, el 1895), el Fotòmetre
fotogràfic de Juies Janssen (donatiu Pellin, inv. 12703, el 1895), les fotografies que il-lustren
la conferència d'Etienne Wallon (donatiu Molténi, inv. 12216, el 1892), la fotografia de
l'espectre solar segons el mètode Gabriel Lippmann (donatiu Lum ière, inv. 12210, el 1892),
les fotografies de Léon Vidal (donatiu Léon Vidal , inv. 12269, el 1892), els espècimens
d'impressió fotocromàtica de Léon Vidal (donatiu de Legastebois, inv. 12444, el 1893), la
cambra fotogràfica anomenada Sténopé-Photographe, (donatiu A. Dehors i A. Deslandres, inv.
12203 i 12204, el 1892), han estat registrats entre 1892 i 1895.
Les adquisicions també poden ser el fet d'una personalitat exterior, que actua de manera
independent d'una institució (Marie Pellechet o Gabriel Cromer) , o bé que serveix
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d'intermediari entre el donant i el Museu d'arts i oficis (Louis Alphonse Davanne, Albert
Londe). A la introducció d'una de les darreres edicions de Débuts d'un amateur photographe,
Jacques Ducom, evoca la memòria de Charles Gravier, quan escriu:

«Si ell hagués pogut, hauria donat tot allò que tenia per a la fotografia, com la seva
èmula, la senyora Pellechet, col-leccions de cambres de la qual són úniques al Museu
d'arts i oficis>>.
La col -lecció de Marie Pellechet (inv. 13254, 13525 fins a 13549) és proposada al Museu
d'arts i oficis per l'intermediari Albert Londe. Aquesta col -lecció està composta d'objectes
contemporanis al procés de la gelatina-bromur d'argent. Consta d'objectius, de xassís,
d'obturadors, d'ampliadors, des cambres fotogràfiques i de trípodes. És una instantània del
tipus de producció més rellevant dels anys 1880-1900. Quan examinem la llistes d'objectes
percebem les preocupacions de l'aficionat de fotografia en aquesta època: l'aparició de
sistemes d'obturació, cada vegada més eficients, de suports flexibles i les modificacions
posteriors aportades al xassís, l'aparició dels objectius anastigmàtics (que s'imposen front els
objectius rectilinis i aplanètics), la miniaturització de les càmeres, la integració i la possibilitat
d'intercanvi dels seus elements constitutius (des del primer Congrés de fotografia l'any 1889),
l'aparició del sistema de mira reflex; mentre que la cambra de tipus turista està en procés de
ser reemplaçada pel folding. La col·lecció, constituïda per Gabriel Cromer i donada, en part,
al Museu d'arts i oficis l'any 1926 (inv. 16430 fins a 16438, 16441 fins a 16446, 16448 fins a
16468, 16470 fins a 16502, 16504, 16508, 16511 fins a 16514, 16516, 16538 fins a 16539,
16552, 16570, 16581 ), és rellevant. Aquesta col ·lecció permet completar llacunes des del punt
de vista de la història antiga dels tècnics fotogràfics, 13 però també comprèn el període més
recent de la industrialització. 14 D'altra banda, la col·lecció està constituïda per objectes de
diferents tipus (impresos, publicacions, fotografies, materials), els quals testimonien el mètode
coherent de Gabriel Cromer i el seu desig de contextualització.
Les adquisicions realitzades durant el segle XX són puntuals. En aquest sentit,
l'adquisició de fons d'imatges és superior a la de materials. La compra efectuada per part del
Museu d'arts i oficis a Noel Torossian, de la Facultat de ciències de Toulouse, l'any 1957 (inv.
20662 fins a 20692), mereix ésser esmentada. Es tracta d'un centenar de peces (imatges i
materials), dins les quals figura una col·lecció d'objectius i d'obturadors (inv. 20668 fins a
20674), una capsa de brom per a la daguerreotípia (inv. 20675), i un cotxe de laboratori per a
la fotografia ambulant (inv. 20676). A més a més, es composa d'un panorama de París de
Gustave Le Gray (inv. 20685-7), el qual no va ser registrat en una col·lecció, fins a la
retrospectiva dedicada a l'obra de Le Gray, organitzada per la Biblioteca nacional de França
l'any 2002.
La renovació del Museu d'arts i oficis, a l'inici dels anys 90, va permetre l'actualització de
les adquisicions.
Les col·leccions de càmeres fotogràfiques comportaven llacunes importants des del punt
de vista de l'evolució de les tècniques de l'any 1920 fins al nostre temps. És així que vam fer
l'adquisició de càmeres de tipus 35mm (Contax I (inv. 43086), Leica I (inv. 43119), Foca*** (inv.
43090)), de càmeres de tipus folding (Super lkonta 0530/15 (inv. 43088), ICA rollfilm (inv.
43094)), de càmeres de tipus reflex (Rolleiflex primer model (inv. 43096), Exakta B 127 (inv.
43121 )), de càmeres estereoscòpiques (Stérélux (inv. 43091 ), Summum (inv. 43098)), de
càmeres de tipus box (Eclair Lux (inv. 43120)), o bé de càmeres de tipus espia (Stylophot Luxe
(inv. 43089), Aiglon (inv. 43095}, rellotge Steinbeck ABC (inv. 43091 )). Aquestes adquisicions
estaven destinades a perllongar la cronologia començada amb les càmeres daguerrianes.
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A més a més, el programa de renovació del museu comportava la creació, en el si de
l'exposició permanent, d'un període anomenat contemporani dedicat a l'evolució de les
tècniques des de l'any 1945 fins als nostres dies. Es va fer un esforç per adquirir els
objectes més pertinents. Hem volgut privilegiar els donatius intentant reprendre els lligams
amb les empreses. Hem decidit centrar-nos en els objectes tècnics existents a les llars i
presentar els aparells fotogràfics següents: Bessamatic de Voigtlander amb l'objectiu
zoomar (inv. 43174), Konica C35MF (inv. 43175}, Minolta Dynas 7000i (inv. 43184), Rollei
35SE (inv. 43188), Kodak Disc 4000 (inv. 43187), Canon lon RC251 (inv. 43565), Canon
AE1 (inv. 43566), Polaroïd SX70 (inv. 43567), Kodak Pocket lnstamatic 50 (inv. 43572),
Kodak lnstamatic 333X (inv. 43573), Canon lxus L1 (inv. 43681 ), sistema numèric Kodak
OCS (inv. 43706). 15
Paral·lelament a les adquisicions realitzades amb l'objectiu de la constitució de
l'exposició permanent, hem decidit omplir les manques més significatives. D'aquesta
manera, hem aconseguit un lot de targetes de visita que daten del Segon Imperi i provenen
dels tallers més emblemàtics del període (Nadar, Disdéri, Dagron, Alexandre Ken , Mayer i
Pierson, o Pierre Petit, inv. 43153 fins a 43162). Aquesta pràctica de la fotografia no figurava
a les col·leccions, tot i que el material era representat (cambres de taller, material de
laboratori. .. ). Tres proves anònimes realitzades amb el primer model de càmera fotogràfica
comercialitzada per Kodak (inv. 20740 i 21096) s'han afegit a les col-leccions (inv. 44142
fins a 44144). De fet, és interessant crear un lligam entre la càmera i el producte, sobretot
quan les col-leccions ja comporten l'un o l'altre. Tenim alguns exemples significatius en les
col-leccions (clixés realitzats amb la Planchette fotogràfica de Chevalier (inv. 10778), amb
el Périgraphe de Mangin (inv. 09710,09751-1 fins a 6), amb les càmeres cronofotogràfiques
de Marey (inv. 09820, 11109, 13559, 16955, 16962, 18551 , 22028}, o bé amb la cambra
panoràmica de Johnson (inv. 12136)). Així mateix, un lot de material estenopeic (cambres,
dispositius per a substituir l'objectiu, ampliació d'un clixé realitzat per A. Dehors i A.
Deslandres) va ser adquirit (inv. 44296 fins a 44306). Llavors, les col-leccions només
comportaven una cambra de tipus turista i dos clixés realitzats per René Colson i per
Dehors i Deslandres (inv. 12203 i 12204). Hem aprofitat els últims mesos per a completar
el fons Alphonse Poitevin (donatiu de Sophie Poitevin, vídua, el1882) adquirint material que
prové del seu laboratori (cambra de taller, trípodes, xassís, caixes de transport de plaques,
cubetes, proves fotogràfiques familiars ... inv. 44575). Però ens preocupa la preservació del
material fotogràfic contemporani ja que estem vivint, des de fa alguns anys, una transició.
D'aquesta manera vam tenir l'oportunitat de recuperar un robot fotogràfic (inv. 44331 ),
connectat a un ordinador, sistema que va permetre la realització d'imatges informàtiques
tridimensionals a l'inici dels anys 90. Aquest sistema estableix un lligam amb el procés
anomenat fotoescultura de François Willème (inv. 16954).

La directriu d'adquisicions. Imatges i Materials fotogràfics
~inventari

de gestió està globalment realitzat. No obstant, l'inventari d'algunes
col-leccions d'arts gràfiques i de fotografia encara estan pendents de ser finalitzades.
Les adquisicions fotogràfiques són molt puntuals durant el període 1839-1880, com hem
pogut constatar anteriorment amb la descripció de l'estat de les col·leccions. El número mitjà
d'adquisicions d'objectes o d'imatges per any és de 2,6 (sobre un total de 106 fitxes).
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Adquisicions fotogràfiques al Musée des arts et métiers (1839-1920)
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nombre d'objectes

!..:explosió de les adquisicions fotogràfiques és significativa. Va tenir lloc l'any 1881 (216
fitxes) i es correspon amb l'aparició del procés amb la gelatina-bromur d'argent, el qual va
respondre a les necessitats de la pràctica de la fotografia (facilitat d'utilització i reducció
considerable del temps de posa) i va permetre el naixement d'una indústria fotogràfica. S'ha
de relacionar aquest fet amb els registres francesos de patents. 16 Contem una mitjana de
115,7 adquisicions d'objectes o d'imatges per any (sobre un total de 14118) durant el
període 1881-2003. Però, és principalment durant el període que correspon a l'establiment
de la indústria fotogràfica (1880-1914), que va ser preponderant. D'altra banda, aquest
període mostra la varietat d'adquisicions. Contem 2315 objectes o imatges entre 1881 i
1914, o sigui, una mitjana de 70,15 adquisicions per any. Aquest desenvolupament de les
col ·leccions fotogràfiques coneix una regressió lògica durant la Primera Gerra mundial, però
torna amb força durant els anys 1926-1927 gràcies al projecte comú entre la Societat
francesa de Fotografia i el Conservatori nacional d'arts i oficis de constituir sales d'exposició
dedicades a la fotografia i al cinema. 17 Així, arriben a les col·leccions del Museu 303 peces
l'any 1926 i 114 l'any 1927.
Apareixen adquisicions puntuals durant el període que va des de 1914 fins al nostre
temps. Constatem adquisicions importants a nivell quantitatiu els anys següents: 1929 (2388
peces), 1949 (182 peces), 1957 (489 peces), 1967 (650 peces), 1974 (287 peces), 1989
(6349 peces). Però són adquisicions de fons homogenis: la col·lecció d'autocroms del Salon
du GoOt francès l'any 1929 (inv. 16711/2387 peces), el donatiu Decoster l'any 1949 (col·lecció
de fotografies que representen màquines, inv. 19111/176 peces), el donatiu Houel (col·lecció
de fotografies que representen el món ferroviari , inv. 20627, 20628 i 20630/385 peces) i la
compra Torossian (materials i imatges, inv. 20662 fins a 20692/99 peces), l'any 1957, la
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col·lecció «DOC-PH», composta de clixés que van servin a les conferències dels anys 1967 i
1974, finalment els fons d'arquitectes que arriben l'any 1989 a les col ·leccions (l'inventari dels
quals s'està realitzant, 6237 fitxes actualment). Aquestes adquisicions de fons d'imatges,
importants a nivell quantitatiu, amaguen adquisicions d'imatges o de material efectuades de
forma puntual. Aquestes darreres tenen poca importància pel que fa a la quantitat però són
significatives per a la història de les tècniques fotogràfiques.

Adquisicions fotogràfiques al Musée des arts et métiers
(1921-2003)

lli1 nombre d'objectes

En el moment d'estudiar l'inventari, segons la base de dades de les col·leccions, 18
contem, actualment, 14224 fitxes que estan relacionades amb la fotografia (col·lecció
d'imatges i de materials; donatius junt amb dipòsits) sobre un total de 49258 fitxes, que
constitueixen la totalitat de l'inventari (excepte la col·lecció anomenada del «Portefeuille
industrie!»), o sigui un 22% de la col·lecció.
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Adquisicions al Musée des arts et métiers
(1839-1920)

adquisicions fotogràfiques
-adquisicions globals

La quantitat de les adquisicions fotogràfiques és insignificant dins l'inventari abans de la
fase d'industrialització de la fotografia. És interessant constatar que el ritme d'aquestes
adquisicions fotogràfiques segueix el ritme de les adquisicions globals a partir de l'any 1880
fins al 1930. Es produeix una ruptura lògica durant els anys 1940-1950, que es podria explicar
pel període de guerra, si aquesta s'apliqués igualment a les adquisicions globals.
Un tema de recerca obert: quin és el lloc de les col·leccions fotogràfiques en relació a les
grans temàtiques que donen la reputació de les col·leccions del Museu d'arts i oficis, és a dir,
els àmbits de la mecànica, de l'energia, de l'instrument científic o dels materials?
L.:estudi sistemàtic de les col·leccions del Museu d'arts i oficis, vist en aquest estudi basat
en les col·leccions fotogràfiques, permetrà aclarir la història de les tècniques sobre el paper
del Conservatori nacional d'arts i oficis en matèria d'innovació.
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Adquisicions al Musée des arts et métiers
(1921-2003)
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D adquisicions fotogràfiques

NOTES
1. MERCIER (Aiain), Un Conservatoire pour les Arts et Métiers, 1994, Gallimard, col·lecció Découvertes Gallimard,
núm. 222, pàg. 13.
2. MERCIER (Aiain), Un Conservatoire pour les Arts et Métiers, 1994, Gallimard, col-lecció Découvertes Gallimard,
núm. 222, pàg. 20, decret aprovat per la Convenció nacional, el 1O d'octubre de 1794.
3. lnv. 05393.
4. Patent núm. 013 069: «Sistema d'instrument anomenat Estereoscopi, que fa aparèixer en relleu imatges
fotogràfiques fetes sobre superfícies planes, així com sobre materials transparents de vidre, etc., i que pot
projectar les imatges ampliades sobre pantalles», patent acordada el 12/04/1852, 15 anys, patent demanada
el 16/02/1852- certificats d'ampliacions 23/03/1852, 17/05/1852, 12/11/1852, 16/02/1854, 24/05/1856,
31 /10/1856 i 01/08/1857, a CoRcv (Marie-Sophie), lnventaire des brevets du relief optique, dépóts français
(1852-1998), 2001, ed. PRODIEX, 253 pàg.

5. Rapports du jury mixte international publiés sous la direction de Son Altesse /mpériale /e prince Napoléon,
1855, pàg. 1233-1243.
6. CORCY (Marie-Sophie), «La Photographie astronomique», La Revue, núm. 27, 06/1999, pàg. 60-64
7. CoRCY (Marie-Sophie), «La Photographie astronomique», La Revue, núm. 25, 12/1998, pàg. 54-59
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8. DAVANNE (Louis Alphonse) , «lnvention et applications de la photographie», conferència realitzada el22 de novembre
de 1891, Conférences publiques sur la photographie théorique et technique (1891-1892), 1893, pàg. 31.
9. François ARAGO va presentar 1'1 de maig de 1841 a l'Acadèmia de ciències l'objectiu concebut per Joseph MAx
PETZVAL, amb l'ajut de lents de crown i de flint.
1O. Georges Potonniée, cita la seva font : «Uns detalls inèdits que conté aquest capítol van ser lliurats per la famflia
de la senyora Daguerre o provenen dels arxius de la Societat francesa de Fotografia».
11. F. JONTE va rebre l'any 1879 el premi de la Societat francesa de Fotografia del concurs iniciat l'any 1877 que
premiava la millor cambra de viatge.
HAINCQUE de SAINT-SENOCH, «Informe de la comissió encarregada de presidir el concurs per a les cambres
de viatge», Bulletin de la Société française de Photographie, sessió del 07/03/79, 1879, pàg. 64-66.
12. CoRCY (Marie-Sophie), «Conférences sur la photographie au Conservatoire national des arts et métiers (18911892)», La Revue, núm. 22, 03/1998, pàg. 49-55.
13. Citem els objectes següents: inv. 16466, inv. 16467, inv. 16472, inv. 16539.
14. Citem els objectes següents: inv. 16474, inv. 16475, inv. 16477, inv. 16478, inv. 16480, inv. 16481 , inv. 16482,
inv. 16483, inv. 16495.
15. El segle XX també és conegut per la recerca de nous formats (35mm, 6X6, «cartutxos» revelats per Kodak per
la seva gamma anomenada «lnstamatic» (instamatic 333X, 1970) i de «Pocket instamatic» (Pocket lnstamatic
50, 1972) que va evolucionar cap al «Disc, (Kodak Disc 4000, 1982), i el sistema més recent «APS» (Canon
lxus, 1997, per exemple).[... ] Malgrat tot, d'altres innovacions coneixen el seu apogeu durant el primer quart
del segle XX. En particular, en el cas de la utilització de la pel·lícula flexible i del sistema de mira reflex. El segle
XX és també el segle de la miniaturització. És també el de la comercialització del «zoom>> (objectiu Zoomar de
Voigtlander, 1959), del revelat instantani Polaroïd (Polaroïd, 95, 1948), de la integració de l'electrònica amb la
construcció del Canon AE1 (1976), de la càmera «intel·ligent>> amb la Minolta Dynax 7000i card system (1988) ,
de l'autofocus (la Konica C35AF comercialitzada l'any 1977 és la primera càmera de tipus compact autofocus).
Finalment, el sistema tècnic que es basa en l'argèntic dóna pas a les noves tecnologies: el sistema analògic
amb l'emmagatzematge de la imatge en un disquet informàtic i la lectura de la imatge en la pantalla de televisió
permès per la Canon lon RC251 {1990), el sistema numèric amb el sistema gràfic professional numèric Kodak
DCS (1991)», a CORCY (Marie-Sophie), «Techniques et pratiques de la photographie en France {1839-2000)»,
catàleg de l'exposició «Ecrire avec la lumière>> , Hótel de Ville d'Aulnay-sous-Bois, 08/ 11-07/12/2003, pàg.12-13.
16. CORCY (Marie-Sophie), «Techniques photographiques de prise de vue, formes et applications scientifiques et
industrielles de la photographie noir et blanc en France (1839-1920)», tesi de doctorat de la Université de Paris
IV-Sorbonne, 1997, 7 volums, 1914pag.
17. CoRcv (Marie-Sophie), «Naissance d'une collection photographique» , La Revue, núm. 12,09/1995, pàg. 16-28.
18. La base de dades de les col·leccions és accessible a la pàgina del Museu d'arts i oficis a l'adreça: www.artset-metiers.net
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RESUM EN
Las colecciones fotograficas del Museo de artes y oficies (imagenes y materiales) tratan sobre el siglo XIX en
su totalidad y sobre el siglo XX de manera puntual. Contamos, actualmente, con unas 14000 imagenes y 700
objetos (camaras y aparatos, objetivos, obturadores, accesorios). Las colecciones, principalmente, fueron
constituidas entre el año 1880 y 1930, gracias a donativos y a algunes depósitos que provienen de personalidades
originarias de los ambitos fotograficos contemporaneos, como constructores (tales como Louis Juies Duboscq,
Léon Gaumont, Juies Richard, Juies Carpentier), científicos (como Alexandre Edmond Becquerel), inventores
(como Hippolyte Bayard, Louis Ducos du Hauron, Augusta y Louis Lumière, o Alphonse Poitevin), fotógrafos (como
Gabriel Cromer, Maria Pellechet), personalidades que vulgarizaron el mundo de la fotografia (como Louis
Alphonse Davanne, Léon Vidal). El pape! de la Sociedad francesa de Fotografia es fundamental. Se crean !azos
de forma natural entre las dos instituciones, en particular, mediante el intermediaria Aimé Laussedat. Se organiza
un ciclo de conferencias. Gracias al acercamiento de ambas instituciones, en el año 1927 se crean salas de
exposiciones dedicadas a la fotografia y a la cinematografia. Las colecciones estan constituidas por piezas
fundamentales de la historia de la fotografia . Especialmente en el caso de los fondos Louis Jacques Mandé
Daguerre (daguerreotipos y material de laboratorio), Louis Juies Duboscq, Etienne Juies Marey, Albert Londe,
Charles Chevalier o bien Alphonse Giroux.
RÉSUMÉ
Les collections photographiques du Musée des arts et métiers (images et matériels) couvrent le XIXe siècle et
abordant ponctuellement le XXe siècle. On dénombre, à ce jour, près de 14000 images et 700 objets (chambres
et appareils, objectifs, obturateurs, accessoires). Les collections ont été principalement constituées entre 1880 et
1930, par des dons et qualques dépóts, émanant de personnalités issues des milieux photographiques
contemporains, à savoir des constructeurs (tels Louis Juies Duboscq, Léon Gaumont, Juies Richard, Juies
Carpentier), des savants (tel Alexandre Edmond Becquerel), des inventeurs (tels Hippolyte Bayard, Louis Ducos
du Hauron, Auguste et Louis Lumière, ou Alphonse Poitevin), des photographes (tels Gabriel Cromer, Marie
Pellechet), des vulgarisateurs (tels Louis Alphonse Davanne, Léon Vidal). Le róle de la Société française de
Photographie est fondamental. Des !iens se tissent naturellement entre les deux institutions, notamment par
l'intermédiaire de Aimé Laussedat. Un cycle de conférences est organisé. Ce rapprochement conduit à la création
des salles d'exposition consacrées à la photographie et à la cinématographie en 1927. Les collections comportant
des pièces fondamentales dans l'histoire de la photographie. C'est notamment le cas des fonds Louis Jacques
Mandé Daguerre (daguerréotypes et matériel de laboratoire), Louis Juies Duboscq, Etienne Juies Marey, Albert
Londe, Charles Chevalier ou bien Alphonse Giroux.
SUM MARY
The photographic collections shown in the Museum of Arts and Trades deal mostly with the 19th century and
with the 20th century in some isolated cases. We have currently got 14000 pictures and 700 objects (cameras and
instruments, lenses, shutters and accessories). The collections were mainly assembled between 1880 and 1930,
thanks to donations and some collections from personalities who came from the field of contemporary photography,
such as builders (Louis Juies Duboscq, Léon Gaumont, Juies Richard, Juies Carpentier amongst others), scientists
(such as Alexandre Edmond Becquerel), inventors (such as Hippolyte Bayard, Louis Ducos du Hauron, Augusta
and Louis Lumière or Alphonse Poitevin), photographers (such as Gabriel Cromar, Marie Pellechet), personalities
who popularised the world of photography (such as Louis Alphonse Davanne, Léon Vidal). The role of the French
Society of Photography was fundamental. Some natural bonds were created between both institutions, particularly,
with Aimé Laussedat acting as an intermediary. A series of conferences were held. Thanks to the rapprochement
of these two institutions, in 1927 some exhibition rooms about photography and cinematography were created. The
collections are made up of fundamental pieces in the history of photography, especially in the case of the
collections by Louis Jacques Mandé Daguerre (daguerreotypes and laboratory equipment), Louis Juies Duboscq,
Etienne Juies Marey, Albert Londe, Charles Chevalier or Alphonse Giroux.
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El NMPFT exerceix una defensa valenta i innovadora de la fotografia, les pel-lícules, la
televisió i els nous mitjans de comunicació en l'esfera pública. En tant que centre cultural i
educatiu nacional destacat, explorem, valorem, promovem i conservem la història cultural i la
pràctica contemporània dels mitjans visuals, la fotografia i la imatge en moviment. Participem
en diàlegs amb el nostre públic, i creem nous coneixements i significats del passat, el present
i el futur de l'enginy humà expressat en l'art, l'artesania, la tecnologia i els contextos dels
nostres fons. Recorrem a les nostres col-leccions riques i úniques, a la nostra professionalitat
i a la recerca a fi de dur a terme exposicions, esdeveniments i mitjans destinats a entretenir,
a descobrir el talent i les facultats crítiques, a qüestionar opinions i animar la gent a
«reconsiderar>> el món visual.
Aquesta és la darrera versió de la declaració d'intencions del National Museum of
Photography Film & Television. El museu està situat a Bradford, West Yorkshire, a 320 km al
nord de Londres. Forma part del National Museum of Science and lndustry, que també inclou
el Science Museum de Londres i el National Railway Museum de York. De fet, algunes de les
col-leccions del National Museum of Photography Film & Television van començar al Science
Museum uns cent anys abans de la fundació del museu, que va obrir les portes al públic el
16 de juny de 1983.
Per què el museu es troba a Bradford i no a Londres? Durant els tres anys que van
transcórrer entre l'anunci dels plans per crear el museu, l'any 1980, i la inauguració, hi va
haver certa controvèrsia sobre on s'havia d'emplaçar i quin tipus de museu havia de ser. Roy
Strong, el director del Victoria and Albert Museum de Londres, que contenia la que aleshores
es considerava la col-lecció nacional de fotografies, es va mostrar especialment molest davant
la perspectiva. «Francament», va queixar-se en una entrevista per a un diari, «veig que es pot
donar [el nom de] "nacional" a qualsevol cosa. Però jo no em puc imaginar la gent viatjant fins
a Bradford a una pista de patinatge abandonada per veure una col-lecció de 250 càmeres.•• 1
Probablement ho va dir per despit, però en el seu comentari hi havia implícita la idea que
situar a províncies, i no a la capital, una institució d'aquesta mena feia que el seu estatus de
nacional fos qüestionable. A més a més, la noció que ell tenia d'allò que s'exhibiria i on
s'exhibiria -el nostre edifici és un teatre reconvertit; la pista de patinatge és adjacent i encara
funciona- era equivocada.
Avui dia encara ens pregunten per què no estem ubicats a Londres. A causa de la
naturalesa cada cop més centralista de la societat britànica, aquest és un inconvenient
constant per a alguns sectors dels mitjans que representem, alguns inversors potencials i
alguns sectors del públic. Però, per què hi havia d'haver un altre museu «nacional» a Londres,
quan la ciutat ja té una abundant quantitat d'institucions culturals? I parlant clar, per què la
gent de comarques ha d'anar sempre a Londres, per què no es poden situar institucions
«nacionals» a les zones on viu la majoria de la població britànica? Aquesta va ser la política
general del Govern al final dels anys setanta i vuitanta, quan es va planificar el museu.
Quant a l'accessibilitat, el National Museum ot Photography Film & Television és un dels
més ben situats del país. Bradford es troba aproximadament al centre de la Gran Bretanya i
forma part d'una gran conurbació que inclou la ciutat de Leeds. Viuen a dues hores en cotxe
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del museu sis milions de persones. Des que va ser inaugurat, fa vint-i-un anys, el museu ha
estat molt concorregut, amb una mitjana de més de 700.000 visites a l'any, cosa que l'ha
convertit en el museu nacional més visitat fora de Londres.
La idea de crear un museu nacional de fotografia es remunta al segle XIX, però la
iniciativa no es va començar a consolidar fins a la celebració del Festival of Britain l'any 1951 .
Aquest festival pretenia aixecar la moral del país en un període de reconstrucció després de
la Segona Guerra Mundial, mitjançant la promoció de les millors mostres britàniques d'art,
disseny i indústria. La fotografia hi va tenir un paper molt destacat amb l'exposició més gran,
«Masterpieces of Victorian Photography», al Victoria and Albert Museum, amb la col·lecció de
l'historiador pioner de fotografia Helmut Gernsheim i la seva dona. El somni de Gernsheim era
fundar un museu de fotografia basat en la seva col·lecció, la qual tenia intenció de donar al
país. El març de 1952 un grup d'admiradors de Gernsheim, entre els quals hi havia el crític
d'art Clive Bell, l'editor del Picture Post Tom Hopkinson i el novel·lista i dramaturg J. B.
Priestley, van escriure al diari The Times per suggerir «la creació d'una col·lecció pública d'art
fotogràfic amb les millors obres dels segles XIX i XX i les més destacades de l'actualitat».2
Gernsheim va fer unes quantes propostes al Victoria and Albert Museum, però el seu
director considerava que la fotografia estava fora del marc de referència del museu. En
qualsevol cas, hi havia un problema. L.:oferta anava acompanyada d'algunes condicions: els
Gernsheim esperaven ser designats encarregats del futur museu de fotografia. Això és del tot
inacceptable per a qualsevol institució governamental, que nomena el seu personal per
oposició pública. L.:any 1958, quan va entrar un nou director al Victoria and Albert Museum,
Gernsheim va fer un últim intent perquè el museu s'interessés per la col-lecció, però les
negociacions van fracassar pel mateix motiu. Finalment, perduda la paciència amb el que ell
considerava pura indiferència institucional britànica, el 1963 Gernsheim va vendre la col-lecció
de 33.000 fotografies i 4.000 llibres a la Universitat de Texas. S'ha admetre que la Gran
Bretanya no sempre ha tingut intuïció per conservar objectes culturals valuosos dels mitjans
de comunicació més importants del segle XX - una altra gran pèrdua va ser la col -lecció Will
Day d'història del cinema antic, que s'exposa al Science Museum des de 1922, la qual es va
vendre a Henri Langlois, fundador de la Cinémathèque Française, durant els anys cinquanta.
Les coses, però, van començar a canviar al final dels anys seixanta, quan la fotografia
finalment es va tenir en compte de manera seriosa per museus, crítics i, significativament, les
cases de subhastes més importants -Christie's, Sotheby's i Phillips. Es van organitzar
exposicions revolucionàries, com «From Today, Painting is Dead», al Victoria and Albert
Museum el 1972. Dissenyada amb molt imaginació per Robin Wade, aquesta exposició de
fotografies antigues va ser comissionada pel doctor David Thomas, conservador de fotografia
al Science Museum.
El director de la National Portrait Gallery, Roy Strong, va nomenar Colin Ford primer
conservador de cinema i fotografia l'any 1972. Quan va esdevenir director del Victoria and
Albert Museum el 1974, Strong de seguida va posar-se a adquirir fotografies importants per
a la col ·lecció del museu i, l'any 1977, va designar-ne el primer conservador de fotografies.
Per això és comprensible que Strong se sentís defraudat quan la institució que tenien davant
per davant va anunciar la seva decisió de fundar el National Museum of Photography, Film
and Television. Hi va haver altres institucions que també es van alarmar a causa de l'anunci.
El British Film lnstitute estava planificant d'instal·lar el Museum of the Moving Image al
South Bank de Londres (el qual es va inaugurar el 1988 i es va tancar el 1999) i la Royal
Television Society tenia la intenció d'establir un museu de la televisió a l'Alexandra Palace
del nord de Londres.
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La persona que va aconseguir aquesta fita va ser Dame Margaret Weston , directora del
Science Museum. Igual que el Victoria and Albert Museum, els orígens del Science Museum
es troben en aquella triomfal expressió del poder industrial i polític de la Gran Bretanya
victoriana, la Gran Exposició de 1851 . Els beneficis d'aquesta primera exposició internacional
de cultura i indústria es van invertir en la creació de museus al barri londinenc de South
Kensington. El South Kensington Museum, que va obrir portes l'any 1857, contenia
col-leccions tant d'art com de ciència, però el 1897 un comitè parlamentari selecte va
recomanar que les dues col·leccions es dividissin i s'ubiquessin separadament. La reina
Victòria va posar la primera pedra del Victoria and Albert Museum el 1899, i l'edifici es va
inaugurar el 1909. En aquell moment les dues parts del South Kensington Museum finalment
es van dividir, i el Science Museum va passar a construir les seves pròpies instal·lacions, que
es van obrir l'any 1928.
La col-lecció de fotografia del Science Museum va començar a configurar-se a principis
de la dècada de 1870. El febrer de 1882, el destacat fotògraf i científic William Abney va
escriure al British Journal ot Photography:
Senyors, el director del South Kensington Museum està impacient per aplegar una
col-lecció que il-lustri la història de la fotografia des dels seus inicis, i se m'ha demanat
que contribueixi en aquesta tasca. Es valoraran enormement les il-lustracions de
processos més antics, així com aparells que posseeixin interès històric. 3
Aquestes paraules van establir els paràmetres de la col-lecció fotogràfica del museu per
al proper segle: una barreja de tecnologia i imatges, adquirida principalment per il·lustrar
processos fotogràfics i les seves aplicacions més que no pas per les seves qualitats
estètiques o la seva intenció artística. Això era perfectament lògic, ja que la col-lecció formava
part del Departament de Química. ~any 1913, la col-lecció es va ampliar per incloure un
apartat de cinematografia, després que el pioner del cinema britànic Robert W. Paul fes una
donació d'equipament i pel·lícules.
Cap als anys setanta, el doctor David Thomas era el responsable de la col-lecció i
n'estava duent a terme una ampliació substancial. El 1977, Dame Margaret Weston li va
demanar que formulés una proposta per fundar un museu nacional de fotografia, que ell va
recomanar de situar al costat del National Railway Museum de York. Però els costos de la
construcció d'un edifici nou eren massa elevats i es va decidir buscar un edifici ja existent que
fos prou adequat per adaptar-lo. Dame Margaret el va trobar quan va assistir al congrés de la
Museums' Association a Bradford, l'any 1977. Aleshores Bradford s'estava recuperant de la
decadència que patia la seva tradicional indústria de manufactura de la llana i buscava noves
vies de regeneració econòmica, una de les quals era el turisme. Una nova atracció cultural
encaixava perfectament en els plans de la ciutat. ~alcalde va mostrar a Dame Margaret el
Wardley Theatre, construït als anys seixanta però que no s'havia fet servir mai. Ella va veure
que l'edifici tenia potencial per allotjar un cinema IMAX al costat del museu, una combinació
que havia vist funcionar molt bé als Estats Units.
Van passar tres anys abans no es van anunciar públicament els plans del Science
Museum, al desembre de 1980, temps durant el qual el concepte del nou museu s'havia
ampliat per incloure-hi també el cinema i la televisió. Aquesta ampliació va ser suggerida pel
tècnic d'art i museus de Bradford, el qual va pensar que la inclusió atrauria patrocinadors
d'ambdues indústries. Colin Ford, el conservador de cinema i fotografies de la National
Portrait Gallery, va esdevenir el primer director del museu i de seguida va organitzar un equip
de conservadors i dissenyadors del Science Museum per crear el National Museum of
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Photography Film & Television. Al mateix temps, es va iniciar el procés de selecció de personal
per al nou museu.
El museu es va inaugurar amb cert retard, el 16 de juny de 1983, després de disset
mesos de treball intens. Les obres per convertir la platea d'un teatre en un cinema IMAX -el
primer de la Gran Bretanya- i per instal·lar cinc plantes a l'espai lateral del teatre i a l'àrea del
pati de butaques i l'escenari, es van allargar més del que estava previst. El museu va obrir les
portes amb una sala introductòria sobre fotografia, una altra de dedicada a la fotografia de
premsa i al fotoperiodisme, una sala per a exposicions especials amb una gran retrospectiva
sobre els retrats de Yousef Karsh, un restaurant, una botiga i l'espectacular cinema IMAX amb
la pantalla més gran de tot Gran Bretanya. N'hi va haver prou per atreure enormes quantitats
de visitants d'arreu del país.
Totes les sales que s'havien planificat van estar llestes a l'octubre. Aleshores, a la
primera planta del museu hi havia dues exposicions: «lntroduction to Photography» i «Beyond
Vision», que explorava l'imaginari científic. Hi havia dues sales d'exposicions especials: una a
la segona planta i una altra a la cinquena. La sala dedicada a les notícies es trobava a la
tercera planta, i a la planta de sobre hi havia una sala de retrats. A la part de davant de l'edifici
hi havia una sala on es mostraven les diferents maneres d'enregistrar allò que veiem,
escoltem i sentim; una altra sobre la cambra obscura, la qual feia un ús excel·lent d'unes
vistes espectaculars sobre Bradford, i una àrea per observar l'interior de la sala de projecció
del cinema IMAX.
Des del començament, el més remarcable del museu era que tractava els temes de
manera temàtica, establint connexions entre els diferents mitjans -un enfocament que encara
mantenim avui. També va ser pioner pel que fa a les mostres interactives, de manera que els
visitants podien aprendre mitjançant l'acció, fent coses més que no pas llegint textos a les
parets de les sales. Els continguts del museu, segons l'opinió de Colin Ford, eren tant les
imatges com la tecnologia utilitzada per crear-les: al nivell més bàsic, les pel·lícules es
mostraven juntament amb les càmeres que les havien filmat. Aquesta aproximació es basava
en la premissa que si un entenia com es realitzaven les imatges podia apreciar les idees que
s'hi expressaven, així com les intencions i les tècniques dels creadors d'imatges.
En aquell moment, el museu no tenia cap col·lecció. Els objectes que s'hi exhibien
provenien majoritàriament de la col·lecció del Science Museum, encara gestionada pel seu
conservador a Londres. Aviat, però, el museu va fer una sèrie d'adquisicions importants.
Mentrestant, a la National Portrait Gallery, Colin Ford havia liderat una campanya pública per
retenir al país un àlbum remarcable de noranta-quatre retrats realitzats per la fotògrafa de
l'època victoriana Julia Margaret Cameron, el qual ella mateixa havia ofert com a regal a Sir
John Herschel, el distingit científic. En un extraordinari acte d'anticipació, una condició per
poder ser adquirit era que s'havia de transferir a un museu nacional de fotografia, si mai se'n
fundava cap. L..:àlbum és una de les col·leccions preeminents de l'obra de Cameron i inclou
l'única còpia coneguda de lago (Study from an ltalían). Una altra col·lecció transferida de la
National Portrait Gallery, tot i que va costar uns quants anys d'organitzar a causa de la seva
grandària, va ser la biblioteca de fotografies del diari Daily Herald, amb 3 milions de còpies i
negatius. Fundat el 1911, el Daily Herald era un diari «laborista» molt popular durant els anys
d'entreguerres, però als anys seixanta la seva circulació va començar a davallar. La col·lecció
encara està organitzada com la biblioteca d'un diari en funcionament i conté obres de
fotògrafs com James Jarché i Barnet Saidman.
El 1984, la Kodak Limited va donar al museu el Kodak Museum, creat el 1927 a la seva
fàbrica de Harrow i amb Brian Coe com a conservador. La col·lecció conté 10.000 objectes
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que representen la història de la fotografia i les pel·lícules, i posa en relleu els productes de
la Kodak i la fotografia popular. Inclou una col·lecció d'equipament cinematogràfic antic
aplegat pel pioner Arthur Kingston. Entre les 50.000 fotografies que il·lustren un ampli ventall
de temes, hi ha milers d'instantànies, algunes de fotògrafs famosos com Frank Meadow
Sutcliffe. Malgrat tot, van haver de passar cinc anys abans que aquesta important col·lecció
es pogués mostrar al públic.
Des de bon principi, el museu va establir un procediment per garantir que totes les
adquisicions fossin considerades dins del context general del museu. Els conservadors
presenten una sol-licitud a una junta regular per als objectes que desitgen adquirir, el
Collections Board, que està constituïda per col-legues i pel director del museu. Aleshores la
sol-licitud s'arxiva de manera que els conservadors i la direcció del museu futurs puguin
entendre les raons per les quals s'ha adquirit l'objecte. Un avantatge d'aquest procediment és
que els conservadors són conscients que la seva especialització està relacionada amb la dels
seus companys: important en un món de tecnologies convergents, especialment allà on les
fronteres d'una col-lecció es barregen amb les d'una altra. Tot i així, el museu no va formular
polítiques de col·lecció fins a l'any 1992.
El museu va fer grans adquisicions durant els seus primers deu anys d'existència, per
exemple el Kodak Museum i, el 1989, la col ·lecció d'equipament cinematogràfic amateur del
Buckingham Movie Museum. Aquell any, el museu també va assumir la responsabilitat de
gestionar les col·leccions de fotografia i cinematografia del Science Museum, cosa que resolia
l'anomalia de tenir en una mateixa institució col-leccions separades sobre els mateixos temes.
Una part important de la col-lecció del Science Museum continua a Londres, i alguns objectes
estan en exposició permanent. Al Science Museum no hi ha hagut mai una col-lecció sobre el
món de la televisió, i se'n va iniciar una a Bradford el 1987, després d'haver-ne nomenat un
conservador.
El següent gran projecte va ser el desenvolupament de dues sales dedicades al món de la
televisió, que s'havien d'inaugurar el 2 de novembre de 1986 per celebrar el cinquantè aniversari
del primer servei de televisió pública. La col-lecció es va instal-lar als espais buits de la tercera i
la quarta plantes i va ser necessari escapçar part del terra de la sala superior a fi d'aconseguir
l'alçada suficient per a una estructura d'il·luminació, ja que a la sala de sota s'hi va situar un
estudi de TV. A l'estudi es mostra com es fan els programes de televisió. El plató de TV, basat
en l'escenari de La Bella i Ja Bèstia, compta amb so i il-luminació programats i amb càmeres que
els visitants poden operar. Els visitants també poden fer servir mescladors d'imatge, fer un breu
telenotícies i descobrir com funciona la tècnica d'incrustació, chroma key, asseguts damunt
d'una «catifa màgica» i sobrevolant fictíciament quatre paisatges diferents. Com que els visitants
de la sala de TV han de travessar la sala de les notícies, es va aprofitar l'oportunitat de recrear
un noticiari cinematogràfic dels anys trenta entre totes dues sales. Al noticiari s'hi mostrava una
recopilació de vídeos de noticiari de la clàssica productora Pathé. D'aquesta manera podíem
ensenyar que les notícies es transmetien a través de tots tres mitjans.
La sala superior documentava la història de la televisió a la Gran Bretanya, des dels
primers experiments de John Logie Bai rd als anys vint fins a la televisió dels anys vuitanta. A
més d'aparells originals, inclosos l'escàner experimental de Baird i el transmissor de
l'Alexandra Palace, hi havia una sèrie de sales-escenari, des d'una recreació de l'estudi de
l'Alexandra Palace de 1936 fins a ambients domèstics d'època amb platós de televisió
autèntics que mostraven recopilacions de programes de cada període. El 1993, es va afegir
una nova instal-lació a la sala, TV Heaven, on els visitants poden veure programes de televisió
britànics a triar entre una selecció de gairebé un miler que van dels anys cinquanta a
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l'actualitat. Es fan 20.000 exhibicions cada any, juntament amb un programa regular de
projeccions introduït per personal del museu.
Per celebrar el cent cinquantè aniversari de la fotografia, l'any 1989 vam obrir el Kodak
Museum. Subtitulat The Story ot Popular Photography, el nou museu es va construir en un
edifici adjacent amb accés a través de les sales de la primera planta. Les sales del Kodak
Museum es van disposar al voltant d'una àrea d'entrada central on hi havia la lent individual
més gran del món, fabricada per al museu per l'empresa Pilkington Glass. Des d'aquesta
zona, els visitants podien entrar a qualsevol de les sales del voltant -des d'una sala dedicada
als inicis de la fotografia es passava a una altra sobre l'època de la placa humida i s'arribava
fins a una altra sobre la popularització de la fotografia, adequadament ambientada amb un
port a la vora del mar per tal d'associar la idea de lleure a la de fer fotografies. La sala final
tenia un contingut historicosocial i mostrava com utilitzava les càmeres la gent del segle XX.
Després d'una crida pública, molta gent ens va portar fotografies i pel-lícules, juntament amb
càmeres i altres aparells, i ens explicava com els feien servir. Gran part d'aquest material es
va utilitzar a la sala.
El següent gran esdeveniment va tenir lloc el 1992, quan es va inaugurar el Pictureville
Cinema, amb 306 seients. Aquest cinema es va crear a partir de la biblioteca de l'antic teatre,
originalment part de la Bradford Central Library, situada a la porta del costat del museu. El
Pictureville va ser el primer cinema de 35-70 mm del museu; fins aleshores, el museu havia
presentat un programa de pel-lícules al cinema IMAX quatre vespres a la setmana. L.:any
1984, el nou cinema també va representar el començament d'una sèrie d'entrevistes amb
figures importants de la producció cinematogràfica, inclosos Alan Bennett, Walter Lassally,
Richard Rodney Bennett, Michael Radford i, especialment, Martin Scorsese. El Pictureville
Cinema va permetre al museu ampliar el seu programa de cine a set vespres per setmana i
projectar una barreja eclèctica que inclou tant la història del cinema com obres
contemporànies de tot el món cinematogràfic.
L.:any següent, es va materialitzar un projecte que el museu ambicionava des de feia
temps: la instal-lació d'un sistema de projecció i d'una pantalla cinerama al Pictureville
Cinema. El sistema cinerama, inventat el 1952, va ser el primer mètode per pantalla cinerama
superpanoràmica. Utilitza tres projectors i una pantalla molt corbada. Pictureville és l'únic
cinema públic on es poden passar aquest tipus de pel-lícules i és el lloc on se celebra el
Widescreen Weekend, dins del festival anual de cinema de Bradford.
El 1994, Colin Ford va marxar per passar a ser el director dels museus nacionals de
Gal-les. El va substituir Amanda Nevill, antiga presidenta de la Royal Photographic Society.
Durant els nou anys que ella va exercir el càrrec, el museu va patir canvis substancials. El
segle XXI s'estava apropant; la tecnologia digital estava causant un impacte revolucionari als
tres mitjans (fotografia, cinema i televisió) i les expectatives dels visitants estaven canviant. El
1996, el museu es va embarcar en un projecte d'ampliació de tres anys i 16 milions de lliures
esterlines, lmaging Frontiers, que va ser finançat per les Arts and Heritage Lotteries, la Unió
Europea i patrocinadors del sector privat.
El programa incloïa la construcció d'un atri per unir el museu amb el Pictureville Cinema,
una nova sala d'exposicions especials i una remodelació completa de l'edifici existent. A
diferència d'altres obres prèvies, aquest no era un projecte que es pogués dur a terme darrere
de tanques de construcció provisionals mentre l'activitat quotidiana del museu continuava:
calia tancar. Es va condicionar un edifici alternatiu a Bradford a fi que el museu pogués
presentar exposicions temporals durant el 1998 -Any de la Fotografia i la Imatge Electrònica.
El setembre de 1997, després de mesos de planificació, les sales del museu van ser
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desmantellades i els continguts, emmagatzemats. t..:edifici es va cedir als contractistes, i el
personal es va traslladar a un altre edifici per desenvolupar noves sales per al museu.
El nou museu va obrir portes al públic la primavera de 1999, tot i que la inauguració oficial
protagonitzada per l'actor Pierce Brosnan va tenir lloc més tard, aquell mateix any. L.:edifici és
aproximadament un 25% més gran que l'anterior. S'entra per un immens atri de vidre que
s'enlaira fins arribar a l'alçada de l'edifici. Des de l'atri es pot accedir al cinema IMAX -que
ara pot projectar pel·lícules IMAX en 3-D-, a dos cinemes auditori -Pictureville i un nou
cinema Cubby Broccoli de 120 seients- i al museu.
El Kodak Museum va ser traslladat a la primera planta. Malgrat que en general encara
segueix la línia argumental original, actualitzada amb la fotografia digital, ara està disposat de
manera diferent a fi d'adaptar-se a l'espai de la sala. Se'l va traslladar per tal d'aconseguir
espai per al nostre arxiu obert al públic, lnsight: the Collections and Research Centre, al qual
s'accedeix a través del Kodak Museum.
A la segona planta hi ha Wired Worlds, una sala que explora el futur digital. Està dividida
en cinc «dominis», cadascun amb una obra d'art digital interactiva juntament amb mostres
interactives sobre temes que van des de la visió per ordinador i la realitat virtual fins a la World
Wide Web, l'animació digital, els efectes especials i els videojocs.
A la tercera planta s'hi ubica una sala de notícies actualitzada, a més del noticiari i la sala
dedicada a la televisió. Aquest conjunt de sales es va ampliar el 2003 amb una emissora de
ràdio BBC en funcionament i un estudi multimèdia on els visitants poden veure
retransmissions de notícies en directe.
En aquesta planta, a la part de davant de l'edifici, hi ha la Magic Factory, una sala
altament interactiva, dissenyada com un parc d'atraccions que explora la ciència de la llum,
l'òptica i la creació d'imatges. El seu contingut va adreçat sobretot a nens en edat escolar
(etapes 2 i 3 del pla d'estudis nacional) -dels set als catorze anys- tot i que també pot
interessar a un públic més ampli.
A la quarta planta s'hi troba una sala dedicada als d'anuncis, TV Heaven i la sala
d'animació. La sala dels anuncis mostra com s'utilitzen la fotografia i la televisió per
promocionar productes mitjançant l'anàlisi d'unes quantes campanyes publicitàries rellevants.
La sala d'animació explora la història de l'animació, especialment les obres produïdes a la
Gran Bretanya. Ofereix il·lustracions originals, platós i models animats, que inclouen els
Wombles i Wallace i Gromit. La sala també té un estudi on els joves animadors treballen en
projectes per a Channel 4 Television.
A la cinquena planta hi ha un grup de sales de conferències que forma part de les
instal·lacions destinades al lloguer comercial, i un altre grup d'aules-taller destinades a
l'educació. Dalt de tot del museu funciona un estudi de televisió estàndard i sales d'edició.
Aquestes sales les utilitzen constantment els estudiants del Curs de mitjans creatius i tecnologia
de la Universitat de Bradford. El museu imparteix molts dels mòduls teòrics i pràctics d'aquest
curs. L.:estudi també és utilitzat per grups escolars i per Youth TV, un programa de tallers
subvencionat que introdueix la realització de programes de televisió a joves procedents de les
zones urbanes més deprimides de Bradford i que estan marginats socialment i educativament.
Hi ha dues sales d'exposicions especials. La més gran, la sala 1, fa 450 metres quadrats;
la sala 2, 200 metres quadrats. Amb els seus 8 metres d'alçada, la sala 1 permet al museu
muntar espectacles a gran escala. Així, l'any 2000 vam mostrar FutureWorld de la BBC, que
analitzava l'impacte de la revolució digital, i «The Art of Star Wars» del Barbican, una exposició
amb dibuixos, maquetes i vestuari de la sèrie Star Wars. El 2002, el museu va muntar una gran
exposició itinerant, «Bond. James Bond», que commemorava el quarantè aniversari de les
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pel·lícules de James Bond. Aquesta exposició mostrava dissenys de producció, atrezzo,
vestuari i platós reconstruïts. Després de la seva inauguració a Bradford, es va exhibir al
Science Museum de Londres i actualment està de gira pels Estats Units i el Canadà.
La sala 1 també està dissenyada per exhibir presentacions multimèdia. Dos espectacles
de Bradford Fellows -un projecte d'associació entre la Universitat de Bradford i el Bradford
College, que dóna als artistes l'oportunitat de treballar a Bradford i crear nous treballs per al
museu- van fer servir sistemes de projecció multimèdia. «Symptomatic-Recent Works», de
Perry Hoberman, es va estrenar el2001, i «Genus», de Daziel i Scullion, el2003. Les mostres
fotogràfiques han inclòs «Specimens and Marvels: The Work of William Henry Fox Talbot» ,
una selecció de l'obra d'aquest pioner extreta de la col·lecció del museu; «Martin Parr:
Photographic Works 1971-2000», una retrospectiva d'aquest important fotògraf britànic, i una
espectacular mostra a les dues sales del fotògraf de reportatges Luc Delahaye. La sala 2 va
obrir el 2003 amb una exposició de la nostra col-lecció, «A Matter of Focus: The Art of
Photography 1892-1917», que explorava l'obra de The Linked Ring Brotherhood, que pretenia
consolidar la fotografia com una forma d'art seriosa.
t.:arxiu lnsight: The Collections and Research Centre es troba a la primera planta. Aquest
centre conté gairebé el 80% de les col·leccions del museu. La resta o bé està exposada a
Bradford o Londres, o bé està emmagatzemada fora del museu a Bradford o al magatzem del
Science Museum a Wroughton, prop de Swindon. El centre ha estat dissenyat per facilitar i
animar el públic en general a accedir a les col·leccions del museu. Tothom hi és benvingut,
sigui quin sigui l'interès que tingui a l'hora de fer ús de les nostres col-leccions. Les gires
diàries per la col·lecció entre bastidors, dirigides per personal de conservació o de gestió, són
molt populars. Una zona especialment dissenyada per veure creacions cinematogràfiques, la
Sala Kraszna-Krausz, és utilitzada per grups que volen veure material que prèviament han
triat personalment de la col-lecció del museu.
El centre té dos arxius que contenen més de 3 milions de fotografies, dos arxius amb
objectes tecnològics provinents del món del cinema, la fotografia i la televisió, i un arxiu de
materials impresos per a llibres, publicacions periòdiques, literatura comercial, pòsters i
objectes col-leccionables. Cada arxiu manté el seu propi microclima, que ve determinat pel
tipus de material que s'hi guarda.
La quantitat ingent de col·leccions que posseeix el museu fa difícil donar-ne un llistat
exhaustiu. No obstant això, mitjançant una relació d'algunes de les col-leccions més grans, és
possible fer-se una idea de l'abast del patrimoni del museu:
Col·lecció William Henry Fox Talbot
Aproximadament 6.000 negatius antics i còpies fetes per l'inventor del procediment
negatiu/positiu i el seu cercle durant els anys trenta i quaranta del segle XIX. Adquirida pel
Science Museum de Lacock Abbey, la residència del fotògraf, a la dècada de 1930, aquesta
col·lecció inclou el negatiu fotogràfic conservat més antic del món.
Col-lecció Howard and Jane Ricketts
Aquesta col·lecció de còpies fotogràfiques del segle XIX i d'àlbums aplegats per Howard
Ricketts se centra especialment en fotografia topogràfica i etnogràfica.
Col·lecció de la Royal Photographic Society
Adquirida el 2003, amb ajuda de la Heritage Lottery Fund, la National Art Collections
Fund i el Yorkshire Forward, l'organisme de desenvolupament regional, aquesta important
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col·lecció inclou més de 270.000 imatges, 13.000 llibres, 13.000 volums de publicacions
periòdiques i 5.000 cartes, notes de recerca i documents. És particularment important pel que
fa a obres pictòriques dels segles XIX i XX, amb obres mestres de Cameron, Rejlander,
Steiglitz, Steichen, Demachy, Coburn i altres fotògrafs destacats.
Col·lecció Friese Greene
Fotografies, cartes i documents relacionats amb William Friese Greene, el seu fill, Claude, i
el seu nét, Tony. Aquesta col·lecció inclou els intents de realitzar fotografia cinematogràfica de
William i l'obra del seu fill Claude sobre fotografies en color i cinematografia.
Col-lecció Hammer Horror Special Effects Make-up
La col·lecció conté els innovadors treballs que els artistes del maquillatge Phil Leakey i
Roy Ashton van realitzar per a la famosa indústria britànica de pel·lícules de terror, Hammer
Films, durant els anys cinquanta i seixanta. Inclou dissenys i fotogrames de producció i
pròtesis utilitzades en les pel·lícules, així com els estoigs de maquillatge dels artistes. La
col -lecció va ser adquirida gràcies a una subvenció de la Heritage Lottery Fund.
Col·lecció W. E. Berry Poster
Pòsters impresos per l'empresa Bradford de W. E. Berry, una de les tres úniques empreses
de la Gran Bretanya especialista en grans pòsters cinematogràfics. Tot i que Berry va produir
obres de 1920 a 1990, la col·lecció es concentra principalment en pòsters dels anys quaranta i
cinquanta, i particularment en pel·lícules britàniques dels estudis Rank, Ealing i Gainsborough.
Col·lecció lndian Film Cinema (Bollywood)
Una col·lecció de pòsters, fullets, programes de mà i publicitat de pel·lícules índies
d'entre els anys cinquanta i setanta.
Col-lecció de Film Stills
Publicitat i fotogrames de producció de fotògrafs com Cornel Lucas, Bob Willoughby, Ken
Danvers i Eric Gray.
Col·lecció BBC Heritage
Equipament d'emissions de ràdio i televisió provinent de la BBC Engineering, que inclou el
primer tub Emitron usat a l'Alexandra Palace el 1936 i el televisor personal de John Logie Baird.
Col·lecció Thames Television Carnera
Una important col·lecció de 60 càmeres de televisió, des de la CPS Emitron (1949) fins a les
càmeres d'estudi en color del final dels anys setanta. Cedida al museu per la Thames Television.
Col·lecció Donald Fleming ot Historie American Television Receivers
Aquesta col-lecció de 80 receptors de televisió nord-americans, que van de 1948 fins al
final dels setanta, inclou estranys jocs de maletes, pantalles «porthole» i receptors de control
remot antics.
Col·lecció Television Commercials
Més de 20.000 anuncis de televisió, sobretot publicitat televisiva del Regne Unit que va
des de 1955 fins al final dels anys vuitanta, adquirida de la ITV Association i el History of
Advertising Trust.
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CoJ.Jecció Kraszna-Krausz
La biblioteca d'Ander Kraszna-Krausz, el fundador de Focal Press, editors de llibres
sobre fotografia i imatge en moviment. Entre els 5.000 llibres de la biblioteca hi ha molts títols
rars i en llengües estrangeres.
Fins i tot una llista com aquesta omet moltes de les possessions més importants del
museu, per exemple l'obra dels fotògrafs britànics del segle XX Tony Ray Jones i Martin Parr
o les dues càmeres de Louis Le Prince, que ja l'any 1888 va filmar imatges de la ciutat de
Leeds.
El fons continua creixent, guiat per polítiques que els conservadors i el personal de gestió
revisen cada cinc anys. Aquestes polítiques reflecteixen l'interès del National Museum of
Science and lndustry en la col·lecció de material per permetre els museus que els
constitueixen desenvolupar històries basades en l'enginy humà. La política actual del NMPFT,
que estarà en vigor fins al 201 O, identifica les àrees clau de l'aplegament de material en
cadascuna de les seves tres disciplines i, per primera vegada, dels <<nous mitjans». Per
exemple, durant els propers cinc anys la col ·lecció de fotografia se centrarà en les
avantguardes, el color, la creació d'imatge digital i la fotografia vernacular, mentre que la
secció de pel·lícules dedicarà les seves energies a l'animació, la producció de pel·lícules, les
pel·lícules amateur i la tecnologia i la creativitat. La televisió considera que les seves prioritats
són la transició d'analògic a digital, l'impacte social de la televisió, el paper canviant dels
telenotícies i el consumisme. Pel que fa als nous mitjans, examinaran l'accessibilitat del
material mòbil, els canvis en el control social produïts per lnternet i la naturalesa de les
experiències virtuals i reals. És responsabilitat dels conservadors decidir de quina manera
afecten el desenvolupament de les col·leccions tots aquests temes.
El fons del museu ocupa el lloc central d'una organització complexa, involucrada en una
àmplia gamma d'activitats. Quan es va inaugurar, l'any 1983, el museu tenia un total de 28
treballadors; avui dóna feina a 160 persones, inclòs el personal a temps parcial. Molts
treballen per a NMSI Trading, la branca comercial del museu, que gestiona els serveis que hi
ha a l'entrada, els cinemes, la botiga i el lloguer comercial. El director del museu és
responsable tant del museu com de l'empresa comercial. El museu està organitzat en tres
grans grups: el grup de recursos, responsable de recursos financers, personal, administració
de finques, tallers i exposicions electròniques; el grup de producció de programes, que inclou
la gestió de les col·leccions i el personal que treballa en les tres àrees temàtiques, les
exposicions, el desenvolupament de l'aprenentatge i el desenvolupament dels mitjans, i el
grup d'afers públics, responsable dels serveis per a visitants, màrqueting i premsa, taquilla, la
botiga, l'equip de disseny intern i els projeccionistes. El director i el subdirector del museu,
juntament amb l'equip superior de gestió, format pels caps dels departaments, són els
responsable del funcionament del museu. El director del museu és un membre del comitè
executiu del National Museum of Science and lndustry. El NMSI rep la major part del
finançament del Ministeri de Cultura, Mitjans de Comunicació i Esports.
El juny de 2003, Amanda Nevill va prendre possessió del càrrec de directora del British
Film lnstitute. El nou director del museu, Colin Philpott, es va incorporar al maig de 2004,
després d'una carrera professional de vint-i-tres anys a la BBC, on últimament havia exercit
com a cap de programes locals i regionals de Yorkshire i Lincolnshire. Colin Philpott dirigeix el
museu en una època d'esdeveniments ben interessants, tant per al museu com per a Bradford.
Una prioritat imminent és la creació d'un grup de sales noves de televisió per substituir
les que es van obrir el 1986. Està previst que s'inaugurin el 2005, coincidint amb el cinquantè
aniversari de la televisió independent a la Gran Bretanya. El museu també està explorant la
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possibilitat d'establir una sucursal a Londres per presentar-hi les seves expos1c1ons. Un
aspecte poc afortunat de la vida britànica és que les exposicions que tenen lloc fora de
Londres rarament reben atenció crítica en la premsa nacional, mentre que espectacles
bastant menors de Londres hi apareixen amb regularitat. Potser ja és hora que el museu tingui
una «branca» a Londres.
!.:esdeveniment amb un potencial més gran per al museu està lligat al procés de
reurbanització de Bradford. La ciutat té plans ambiciosos -radicals, de fet- que inclouen fins
i tot un llac artificial al centre urbà. Aquesta remodelació és obra de l'arquitecte Will Alsopp.
Durant els darrers quatre anys, el museu ha estat desenvolupant una idea per crear un centre
cultural i d'aprenentatge per a la promoció pública de les indústries creatives, conegut com a
Lightwave. Segons els plànols d'Aisopp, Lightwave tindria la seu en un complex museístic
considerablement engrandit, mirant al llac. Lightwave inclouria sales, experiències amb els
mitjans, teatre en directe, produccions experimentals i estudis de proves, un centre
d'aprenentatge, una biblioteca de recerca i un centre d'emissions/web. Un complex híbrid de
«treballs de fàbrica», estudis i campus, amb l'objectiu de ser un entorn que estimu li les arts
creatives d'avantguarda i l'empresa en el marc d'una escena social activa.
Encara és massa aviat per dir si Lightwave esdevindrà una realitat. Als anys setanta, qui
hauria pogut imaginar un National Museum ot Photography, Film and Television com el que
tenim avui? Igual que els mitjans la història dels quals representa, el museu està
constantment adaptant-se a les necessitats d'un món canviant.

NOTES
1. The Sunday Times, 31 de gener de 1982
2. The Times, 3 de març de 1952
3. British Journal

ot Photography, febrer de

1882
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RESUM EN
El National Museum of Photography, Film & Television (NMPFT), inaugurado en 1983, forma parte del National
Museum of Science and Technology, que a su vez incluye al Science Museum, Londres. Todas sus colecciones
empezaron a formarse en el Science Museum en las dos décadas posteriores a la invención de cada uno de los
tres medios, aproximadamente, y fueron concebidas para mostrar el desarrollo de sus procesos tecnológicos.
Desde que el NMPFT asumiera la responsabilidad de dichas colecciones, el alcance de éstas se ha ido ampliando
con el objeto de reflejar el impacto cultural, social y económico de estos poderosos medios de comunicación. A lo
largo de los últimes veinte años el NMPFT ha adquirido a su vez las colecciones del Kodak Museum, el
Buckingham Movie Museum, la Independent Broadcasting Authority, Thames Television y la Royal Photographic
Society. El museo, con sede en Bradford, en el norte de lnglaterra, cuenta con cinco plantas para exhibiciones, un
programa habitual de exposiciones itinerantes y tres cines entre los que se que incluyen el primer IMAX de Gran
Bretaña, y el único cine público del mundo en el que se proyectan funciones del auténtico Cinerama de tres
proyectores. Cada año, el NMPFT atrae a mas de 700.000 visitantes, ademas de 1.500.000 accesos a su pagina
web http://www.nmpft. org. uk
RÉSUMÉ
Le National Museum of Photography, Film &Television a été inauguré en 1983. 11 fait partie du National Museum
of Science and Technology, qui inclue le Science Museum de Londres. La compilation de documents a commencé
au Science Museum environ vingt ans après l'invention de chacun de ces trois médias, il avait pour but de montrer
l'évolution des processus technologiques. Depuis que le NMPFT a assumé la responsabilité de ces collections, ses
attributions ont été élargies afin de refléter l'impact culturel, social et économique de ces puissants moyens de
communication. Au cours des vingt dernières années, le NMPFT a également acquis les collections du Kodak
Museum , du Buckingham Movie Museum, de l'Independent Broadcasting Authority, de la Thames Television et de
la Royal Photographic Society. Le musée, situé à Bradford, dans le nord de I'Angleterre, s'étend sur cinq étages, il
offre un programme d'exposition qui change régulièrement. 11 possède trois cinémas, y compris le premiar IMAX
d'Angleterre et le seul cinéma publicau monde à présenter de vraies projections Cinerama à trois projecteurs.
Chaque année, le NMPFT attire 700 000 visiteurs ainsi que 1 500 000 visites sur son site, www.nmpft.org.uk.
SUMMARY
The National Museum of Photography, Film & Television opened in 1983 lt is part of the National Museum of
Science and Technology, which includes the Science Museum, London. Its collections all started at the Science
Museum within two decades or so of the invention of each of the three media and were intended to demonstrate
the development of their technological processes. Since the NMPFT assumed responsibi lity for those collections,
their remit has been expanded to reflect the cultural, social and economic impact of these powerful communications
media. Over the last twenty years, the NMPFT has also acquired the collections of the Kodak Museum, the
Buckingham Movie Museum, the Independent Broadcasting Authority, Thames Television and the Royal
Photographic Society. The Museum, based in Bradford, in the North of England, has five floors of displays, a
regular, changing exhibition programme and three cinemas, including the first IMAX in Britain and the only public
cinema in the world showing authentic three-projector Cinerama performances. Each year, the NMPFT attracts over
700,000 visitors as well as 1,500,000 hits on its website, www.nmpft.org.uk.
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CAP A UNA INFRAESTRUCTURA D'ACCÉS SOSTENIBLE A COL-LECCIONS
DE FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES DIGITALS DISTRIBUÏDES.
LLIÇONS DEL PROJECTE EVAMP 1
René van Horik
Netherlands lnstitute for Scientific lnformation Services (NIWI)

Introducció
Cada vegada més, les col·leccions de fotografies històriques es converteixen a formats
digitals. A lnternet es pot trobar una quantitat considerable de col·leccions d'imatges digitals.2
Existeixen diverses directrius i normes per orientar els usuaris en el procés de conversió de
fotografies originals analògiques a substituts digitals. Les característiques de cada col·lecció
(format, nombre de documents, drets de propietat intel·lectual) i els recursos disponibles per
digitalitzar documents fotogràfics (pressupost, tècniques, equipament) determinen quina és la
millor manera de digitalitzar una col·lecció fotogràfica. Les facilitats d'accés en línia que
proporcionen les aplicacions d'lnternet són el catalitzador més important de nombroses
iniciatives per digitalitzar fonts visuals originals.
Aquest treball informa sobre la creació d'un sistema d'informació, accessible a través
d'lnternet, dissenyat per aconseguir accés a col·leccions fotogràfiques digitals distribuïdes
mitjançant l'ús d'estàndards oberts, software de lliure distribució i un servidor dedicat que
proporcioni cerques multilingües i facilitats de recuperació d'informació. Aquest sistema
d'informació s'anomena «Sistema EVA», i es basa en un sistema prototipus del mateix nom.
Una part molt important de les activitats que comporta la creació del sistema EVA
perfeccionat s'estan duent a terme en el marc del projecte internacional EVAMP (European
Visual Archives Market Validation Project).
Aquest treball consta de quatre parts. En primer lloc, s'hi dóna informació sobre els
antecedents del projecte EVAMP. Un dels blocs de treball del projecte EVAMP proporcionava
recursos per millorar el sistema d'informació prototipus existent i donava accés a col·leccions
digitals de fotografies històriques. Aquí s'hi analitzen les característiques del prototipus
existent d'aquest sistema d'informació, i el resultat és la motivació per dur a terme les millores
necessàries per tal de crear un sistema d'informació més sostenible. L.:accés comú, o
interoperable, a les col·leccions digitals de fotografia històrica a través d'un portal central és
el tret fonamental del sistema d'informació EVA. La segona part d'aquest document tracta
sobre els modes d'interoperabilitat. El prototipus del sistema EVA es perfecciona partint del
model d'interoperabilitat «recol·lector». A la tercera part del treball es presenten i es comenten
els components principals d'aquest sistema EVA perfeccionat. L.:última part és una conclusió.
Aquest treball presenta una aproximació més aviat tècnica respecte de la creació d'una
infraestructura que possibiliti un accés transparent a les col-leccions digitals distribuïdes de
fotografia històrica. Naturalment, també seran els factors econòmic, social i d'organ ització els
que determinin si l'aproximació proposada és finalment acceptada i aplicada per una extensa
comunitat internacional d'usuaris. En tot cas, aquestes qüestions tan importants no es tracten
en aquest estudi. El fet que encara no hi hagi cap organisme oficial que representi i dugui a
terme les activitats «relacionades amb el projecte EVA» suposa una explicació important al
fet que el creixement i l'abast dels serveis siguin mínims. Un cop més, l'objectiu del projecte
EVAMP és solucionar aquesta situació, amb la iniciativa de fundar una organització que
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financi i mantingui un servei sostenible pel que fa a l'accés a col-leccions digitals de
fotografies històriques. La intenció del nostre treball és informar els conservadors de
col-leccions fotogràfiques històriques sobre els avantatges d'utilitzar l'enfocament tècnic que
hi presentem, el qual es basa en protocols i serveis estandarditzats.
1. L.:European Visual Archives Market Validation Project (EVAMP)
Un projecte, per definició, està limitat en el temps. Un cop s'han assolit els objectius
marcats, el projecte s'ha acabat. L.:objectiu del projecte EVA (European Visual Archives),
desenvolupat entre el desembre de 1998 i el febrer de 2001 sota el paraigua del programa
lnfo2000 de la UE, era informar els conservadors de col-leccions fotogràfiques històriques sobre
temes relacionats amb la digitalització i la disseminació d'imatges digitals basades en
fotografies històriques. Dins del marc del projecte, es van publicar una sèrie d'informes de
recerca i es va desenvolupar un prototipus de sistema d'informació que dóna accés a dues
col-leccions digitals de fotografia històrica. El nom d'aquest sistema d'informació és «sistema
EVA» .3 El sistema EVA mostrava el potencial dels sistemes d'informació basats en la web per
proveir d'accés les col-leccions fotogràfiques històriques digitalitzades. Els resultats del projecte
EVA temporal no van desembocar en un servei a llarg termini que contingués més col-leccions
i amplis serveis. La implementació d'aquests resultats requereix recursos addicionals. El
projecte EVAMP (acrònim d'EVA Market Validation Project) va proporcionar els mitjans per a la
transformació dels resultats provisionals del projecte EVA en serveis sostenibles relacionats
amb la digitalització i l'accés a col-leccions de fotografia històrica d'organitzacions sostingudes
amb fons públics. El projecte EVAMP, en part finançat pel programa EU eTEN,4 va començar el
febrer de 2004 amb una durada estipulada de divuit mesos.
El projecte EVAMP consisteix en una sèrie de blocs de treball. Un bloc de treball del
projecte consisteix en una anàlisi de mercat a fi de correlacionar els interessos de les
organitzacions que custodien col-leccions fotogràfiques històriques amb serveis i productes
relacionats amb la digitalització i la disseminació de documents fotogràfics. Un altre bloc de
treball important del projecte s'ocupa del desenvolupament d'un pla de negocis en el qual es
puguin basar productes i serveis sostenibles partint d'una bona relació cost-eficàcia. El projecte
EVAMP també conté un bloc de treball orientat al perfeccionament del prototipus del sistema
d'informació existent tal com el va desenvolupar el projecte EVA. Aquest bloc de treball
s'anomena «perfeccionament del prototipus» i consumeix aproximadament el 20% dels
recursos totals disponibles dins del projecte EVAMP. El perfeccionament es basa en
l'experiència proporcionada pel prototipus del sistema EVA, els resultats de l'estudi d'usuaris5
i les discussions inicials sobre el pla de negocis EVAMP, que s'està desenvolupant actualment.
Això implica que es poden fer algunes suposicions pel que fa als requisits d'un sistema EVA
perfeccionat que no seran necessàriament confirmades pels resultats del pla de negocis.
2. Modes d'interoperabilitat
Fonamentalment, el sistema EVA, tant el prototipus actual com el sistema perfeccionat
desenvolupat en el projecte EVAMP, consta d'aplicacions de cerca i recuperació de la
informació relativament simples, com les que es troben abundosament a lnternet. El propòsit
del sistema EVA és donar accés a imatges digitals de fotografies històriques pertanyents al
patrimoni de diverses col-leccions individuals. L.:eina de cerca multilingüe està considerada
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una característica avançada molt important del sistema EVA, i es tractarà més detalladament
en aquest treball. No hi ha dubte que la manera com les col-leccions d'organitzacions
individuals es fan accessibles en una interfície comuna influencia moltíssim la voluntat i la
viabilitat de les organitzacions a l'hora de participar en una iniciativa per proporcionar accés
a les seves col-leccions d'imatges digitals. El repte és convèncer les organitzacions de la
qualitat del sistema perquè hi assignin recursos i s'uneixin a la iniciativa. També s'assumeix
que com menys hagi de fer una organització per connectar les seves metadades i imatges
digitals ja existents a una iniciativa conjunta, més alt serà el marge de participació. Aquest
principi de reciclatge per a continguts digitals és un aspecte important de l'aproximació que
proposem i que discutirem amb més profunditat en aquest estudi.
Un gran obstacle per a l'accés transparent a diversos arxius digitals és el fet que moltes
organitzacions utilitzen diferents tipus de software de propietat que no permeten la
interoperabilitat. Aquest va ser un factor que va complicar força les coses durant el desenvolupament del prototipus EVA. Es poden distingir tres aproximacions a la interoperabilitat:
• Federativa. En aquest model, un grup d'organitzacions es posa d'acord en el fet que els
seus serveis es construiran segons certes especificacions. Totes aquestes organitzacions
juntes formen una federació i s'han de comunicar amb molta intensitat a fi de complir les
normes comunes. Depenent de la complexitat de les directrius comunes requerides, això
pot resultar molt costós. Les federacions tenen un nombre de socis petit però molt dedicat
a la seva feina. Alguns projectes apliquen el model federatiu d'interoperabilitat per tal
d'aconseguir accés transparent a través d'lnternet a diverses col·leccions que han acordat
uns estàndards comuns. Als Països Baixos el projecte Beeldbank Noord-Holland (vegeu
http://www.beeldbank-nh.nf) proporciona accés a 50 col-leccions, la majoria de les quals
són conservades per organitzacions particulars. Actualment el sistema conté prop de
100.000 documents. Un altre exemple de sistema federatiu és el Bildarchiv Austria (vegeu
http:llwww.bildarchiv.at/), que actualment està unificant 4 col·leccions molt relacionades
amb la Biblioteca Nacional d'Àustria. Els autors no van trobar un sistema federatiu que
donés accés a col-leccions d'imatges entre institucions de diversos països. És cert que, en
essència, el prototipus del sistema EVA aplica l'enfocament federatiu d'interoperabilitat,
però les experiències en el projecte EVA van demostrar que el manteniment de les dades
i la intensa consulta, tan costosa, són els principals obstacles per fer d'aquest model la
base d'un servei rendible, sostenible i reeixit.
• Harvesting ('recol-lectora'). Els participants fan petits esforços per fer possibles uns
quants serveis compartits bàsics, sense especificar un conjunt complet d'acords. Els
participants mantenen un control absolut sobre les fonts digitals. Aquest enfocament
envers la interoperabilitat està adquirint cada vegada més importància entre la
comunitat de biblioteques digitals. L.:Open Archives lnitiative (OAI)6 està proporcionant el
protocol que es pot utilitzar per implementar l'enfocament recol-lector envers la interoperabilitat. Aquest model d'interoperabilitat s'utilitza com a base per al perfeccionament del
sistema EVA. Més endavant, s'aportaran més arguments en favor d'aquesta aproximació.
• Gathering ('aplegadora'). Si no hi ha cap mena de cooperació entre les organitzacions,
s'obté un nivell bàsic d'interoperabilitat aplegant informació accessible públicament, per
exemple mitjançant mecanismes de cerca de la web. La qualitat d'aquests serveis és
bastant pobra i no arriben a la informació que queda amagada en bases de dades.
L.:opció «show image•• disponible a l'aplicació web de cerca Google mostra la poca
qualitat de l'enfocament aplegador per a imatges digitals.
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Fa quatre anys el prototipus del sistema EVA era probablement un dels primers sistemes
d'informació en línia que donaven accés a col·leccions digitals de fotografia històrica conservades
per organitzacions finançades amb fons públics. Avui existeix un nombre incomptable
d'aplicacions que van des d'exposicions electròniques bàsiques fins a sofisticats sistemes
d'informació. El projecte EVAMP té l'ambició de proveir de productes i serveis que cobreixin
la conversió i la cadena d'accés completes, i això serà el que es treballarà en el pla de negocis
del projecte. El pla de negocis del projecte EVAMP disposarà de serveis federatius ja que
oferirà directrius, productes i assessoria. No obstant això, les organitzacions interessades a
proporcionar accés comú a la seva col·lecció digital de fotografies històriques a través d'lnternet
haurien d'usar lliurement qualsevol solució, i tot i així haurien de poder-se incorporar al sistema
EVA sense gaire esforç. El model recol·lector d'interoperabilitat basat en el paradigma d'accés
obert és la millor manera d'aconseguir-ho. La part que resta d'aquest treball s'ocupa dels
components que formen part del sistema EVA perfeccionat que permet la interoperabilitat
entre col·leccions de fotografies històriques digitals distribuïdes.
3. Components del sistema EVA perfeccionat
En aquesta secció del treball es tracten els components més importants del sistema EVA
perfeccionat. El sistema EVA perfeccionat es basa en el prototipus del sistema EVA. 7 La funció
del sistema perfeccionat serà simplement la mateixa que la del sistema prototipus -és a dir,
una aplicació de cerca i recuperació amb algunes eines de cerca multilingües, a més de la
possibilitat de sol·licitar reproduccions- però l'arquitectura del sistema perfeccionat es
modificarà de manera fonamental.
Abans de descriure en detall els components més importants del sistema perfeccionat
EVA, ens centrarem en els formats de dades que fa servir el sistema EVA. El sistema EVA
utilitza dos tipus de formats de dades: un format de dades per a les imatges digitals i un format
de dades per a la documentació o metadades.
1. Format de dades per als substituts digitals de les fotografies històriques. Les
imatges digitals haurien d'estar disponibles en un format de dades que pogués ser
reproduït per un navegador d'lnternet, com el Netscape Navigator o l'lnternet Explorer.
!..:estàndard de fet, en aquests moments, és el format d'imatge JPEG.8 En principi, les
especificacions de la imatge JPEG, pel que fa al rang dinàmic i al número de píxels,
les decideix el conservador de la col·lecció. La imatge digital ha de ser identificada per
una adreça d'lnternet única, que es coneix com a Uniform Resource Locator (URL).
Una URL és una representació compacta en cadena de la ubicació d'un recurs
disponible a través d'lnternet. 9
2. Format de dades per a Ja documentació o metadades dels objectes en el sistema
EVA. Les metadades han de ser formatejades en el format XML10 (eXtensible Markup
Language). El XML és un format d'intercanvi d'informació desenvolupat com a
estàndard pel consorci World Wide Web. El format és independent de qualsevol
aplicació, i llegible tant per a humans com per a màquines. Aquest estàndard és
extensible perquè no té etiquetes de marcatge predefinides. Dins del sistema EVA, els
arxius XML han de complir alguns requisits, tant pel que fa a l'estructura com a les
etiquetes. Aquest tema es tractarà més endavant en profund itat.
En les properes seccions d'aquest treball es descriuen quatre components importants
del sistema perfeccionat EVA. Aquests quatre trets distintius del sistema perfeccionat EVA
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són els principals components bàsics d'una infraestructura sostenible per accedir a
col·leccions de fotografies històriques digitals distribuïdes. Primer, es descriu la
implementació d'Open Access, que facilita la disseminació eficient de contingut partint del
mode recol·lector d'interoperabilitat. A continuació, es descriu el paper i la importància d'un
conjunt d'element de metadades estandarditzat. El tercer component bàsic del sistema
perfeccionat EVA consisteix en una plataforma de desenvolupament de codi obert, i el
darrer component fonamental és un software de tercers que fa possible que la
documentació de les imatges digitals es pugui expressar, i s'hi pugui accedir, en sis
llengües europees.

3.1. Accés obert mitjançant el protocol OAI-PMH (Open Archives lnitiative-Protocol for
Metadata Harvesting) 11
~objectiu del protocol Open Archives lnitiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH) és proporcionar i promoure un marc d'interoperabilitat independent d'aplicacions que
pugui ser utilitzat per una varietat de comunitats que estiguin involucrades en la publicació de
continguts a la web. El protocol OAI-PMH permet la recol·lecció de metadades. Cada vegada
més les organitzacions estan desenvolupant sistemes de disseminació basats en aquest
protocol, ja que aspiren a donar accés a les seves col·leccions d'una manera senzilla i que
suposi un manteniment mínim, i a fer possible l'intercanvi de metadades entre múltiples arxius
heterogenis.
El protocol OAI-PMH elimina de forma efectiva la dependència de l'arquitectura del
sistema i la compatibilitat de metadades. Els arxius que obren les seves col·leccions
mitjançant el protocol OAI-PMH només han d'instal·lar un mòdul proveïdor de dades que actuï
com un punt d'accés uniforme a les metadades. Un proveïdor de dades manté un o més
dipòsits (servidors web) que alhora mantenen I'OAI-PMH com un mitjà per exposar
metadades. El proveïdor de dades és un component de software passiu que connecta el
dipòsit de metadades a lnternet mitjançant l'ús del format de dades XML i del protocol
Hypertext Transmission Protocol (HTTP), 12 i pot ser implementat per oferir accés obert
utilitzant múltiples formats de metadades. Els proveïdors de dades són sistemes que
mantenen el protocol OAI-PMH com un mitjà per exposar metadades.
Un cop instal·lat, es pot accedir al proveïdor de dades i aquest pot ser recol·lectat pels
proveïdors de serveis. Un servidor envia les peticions de I'OAI-PMH al proveïdor de dades i
utilitza les metadades com a base per a la construcció de serveis de valor afegit. Això significa
que un altre sistema es pot connectar al proveïdor de dades i descarregar les metadades que
necessiti en un dels formats de metadades disponibles. Les metadades descarregades
s'emmagatzemen i s'indexen per un servidor que oferirà accés a les metadades a l'usuari
final. Un servidor pot recol·lectar tantes col·leccions com detecti i oferir accés a tots aquests
dipòsits de cop, la qual cosa fa que sembli que l'usuari final està accedint a una gran
col·lecció. El sistema perfeccionat EVA es pot considerar un servidor, mentre que les
organitzacions que fan que les seves imatges digitals estiguin disponibles al sistema EVA
poden ser considerades proveïdors de dades.
~OAI-PMH és un protocol de comunicació o llenguatge que només permet usar sis verbs
als parlants de la llengua. Els verbs es llisten a la taula 1, juntament amb una breu descripció
de la funció de cada verb.
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Verb

Funció

ldentify ('identificar')

Donar una adscripció al dipòsit

ListMetadataFormats
('llistar formats de metadades')

Donar una llista de formats de metadades que són utilitzats
pel dipòsit

ListSets ('llistar conjunts')

Donar una llista de conjunts que són definits pel dipòsit

Listldentifiers ('llistar identificadors')

Donar una llista d'identificadors OAI únics continguts al dipòsit

ListRecords ('llistar documents')

Llistat de documents N

GetRecord ('aconseguir document')

Llistat d'un sol document

Taula 1. Els sis verbs OAI-PMH

Els verbs Jdentify, ListMetadataFormats i ListSets estan relacionats amb dipòsits que
formen part d'un proveïdor de dades. Els altres tres verbs són, de fet, els verbs recel-lectors:
fan possible la localització d'un recurs individual dins d'un dipòsit.
Quan el servidor contacti un dels proveïdors de dades per primer cop, utilitzarà el verb
ldentify. El proveïdor de dades respondrà amb un bloc de dades que conté informació rellevant
sobre l'organització que allotja el proveïdor de dades i sobre el proveïdor de dades mateix.
Un cop el servidor ha rebut i interpretat la informació d'identificació, demanarà al proveïdor
de dades quin format de metadades utilitza enviant un verb ListMetadataFormats. Això produirà
una llista de formats de metadades, les seves localitzacions de l'esquema de validació i un
prefix de metadades. Aquest és un codi únic que identifica el format de metadades en el
dipòsit; per exemple, cada vegada que un servidor vol informació en un format específic, haurà
d'especificar aquest format mitjançant l'ús del prefix de metadades adequat. Si les metadades
estan estructurades segons el Dublin Core Metadades Element Set (DCMES), el prefix de
metadades serà OAI_DC. Ens ocuparem del DCMES més endavant.
Quan el servidor ha fet la seva tria entre els formats de metadades disponibles, pot
començar a recol-lectar els documents. Hi ha dos verbs disponibles per desenvolupar aquesta
tasca. El verb ListRecords mostrarà tots els documents del dipòsit i el verb Listldentifiers
mostrarà tots els identificadors OAI disponibles en el dipòsit. Un identificador OAI identifica un
únic document en un dipòsit i es pot utilitzar per recuperar un sol document específic amb el
verb GetRecord.
Al final , el servidor haurà recuperat tots els documents del dipòsit que haurà pogut
indexar i hi donarà accés als usuaris finals. Per garantir que les col- leccions recol -lectades
estan actualitzades, el servidor haurà de controlar regularment amb el proveïdor de dades si
hi ha canvis emetent o bé un verb ListRecords, o un Listldentifiers amb la darrera data de
recol-lecció com a paràmetre. Aleshores el proveïdor de dades retornarà tots els documents
o identificadors que han canviat o han estat eliminats des de l'última visita. A la figura 1 es
mostra l'escenari d'ús del verb ListRecords.
~..:establiment d'un proveïdor de dades que pot ser recol-lectat pel sistema perfeccionat
EVA es realitza de la següent manera. Les imatges digitals que rep resenten les fotografies
històriques se situen en un servidor web. Una URL identifica exclusivament cada imatge
individual. Les metadades o la documentació que fa referència a la imatge digital és
emmagatzemada en format XML d'acord amb la sintaxi que s'explica a la propera secció. Un
procés simple que fa possible que un servidor pugui accedir a les metadades s'instal-la en el
servidor que allotja les metadades. Aquest és el proveïdor de dades. N'hi ha diversos de
disponibles que són de domini públic.13
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Figura 1. Escenari per a una sessió de recol·lecció simple utilitzant el verb ListRecords

La intenció del pla de negocis creat pel projecte EVAMP és definir serveis, com els
d'assessoria, formació i manuals d'instruccions per a la instal·lació d'un proveïdor de dades.
Està previst que en un futur pròxim els sistemes d'informació utilitzin cada vegada més el
protocol OAI-PMH com una característica estàndard. Entre la comunitat de biblioteques
digitals, l'accés obert ja és més o menys una funció estàndard.
El proveïdor de dades es pot considerar una interfície entre lnternet i el dipòsit.
Efectivament és, o funciona com , una part d'un servidor web i gestiona peticions que arriben
des d'un recel -lector. Disposa sempre de dos punts de connexió, tal com mostra la figura 2.

lnternet

Data Provider

Repository

Figura 2. Arquitectura del proveïdor de dades

La connexió de l'esquerra uneix el proveïdor de dades a lnternet. Normalment això
s'implementa fent servir un software de servidor web de tercers, per exemple ASP i TOMCAT.
Els proveïdors de dades estan disponibles en una gran varietat d'arquitectures de servidor
web. També n'existeixen que duen incorporat un sistema de servidor web i ofereixen una
solució «claus en mà».
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Crear la connexió del proveïdor de dades amb el dipòsit és més complicat i depèn de
l'arquitectura del dipòsit, de la implementació i del format de les dades. La implementació més
senzilla es basa en el fet que els documents de metadades s'emmagatzemen com a arxius
XML independents en el sistema d'arxius. En aquest cas, quan el proveïdor de dades
necessiti retornar els documents de metadades només haurà d'iterar altra vegada els arxius
XML, traduir-los al resultat de I'OAI i retornar-los al recol·lector.
Una implementació de dipòsit més comú es basa en un sistema de gestió de bases de
dades, com Microsoft Access o Oracle. Els proveïdors de dades poden accedir a aquestes
bases de dades creant una connexió amb l'ajuda dels estàndards ODBC o JDBC.
També són possibles altres configuracions, per exemple sistemes de bases de dades que
no són compatibles amb ODBC o JDBC. En aquests casos, els proveïdors de dades s'hauran
de fer a mida o s'hauran de modificar considerablement a fi de poder treballar amb el sistema
del dipòsit. Si per alguna raó això no és possible, sempre es pot recórrer al primer
enfocament: metadades en format XML emmagatzemades al sistema d'arxius, exportant els
documents des de la base de dades i reformatejant-los a XML. Gairebé tots aquests sistemes
de gestió de bases de dades disposen d'una funció d'exportació de dades XML.
El proveïdor de dades és responsable de convertir les metadades a diferents estructures
o formats. Això es realitza normalment definint crosswalks per als formats alternatius, i
executant-los en el moment de la disseminació. Un crosswalk és una correlació (mapping)
entre formats de metadades. En un crosswalk es decideix, per exemple, que l'element de
dades « Title» ('títol') de l'esquema de metadades X es pot relacionar amb l'element de dades
«Caption>> ('encapçalament') de l'esquema de metadades Z.
Definir un crosswalk i implementar un proveïdor de dades que executi la correlació
requereix un bon coneixement de la semàntica dels elements de dades que formen part d'un
conjunt d'elements de metadades. Els crosswalks es poden definir mitjançant l'ús de fulls
d'estil XSLT14 i hi ha software lliure estàndard disponible per realitzar la conversió crosswalk
de manera totalment automatitzada.
3.2. Metadades segons el Dublín Core Data Element Set (DCMES)
El segon component important del sistema perfeccionat EVA és un conjunt d'elements de
dades estandarditzats, conegut amb el nom de Dublín Core Metadata Element Set
(DCMES). 15 Un element de dades és una unitat de dades per a la qual la definició, la
identificació i els valors permissibles s'especifiquen mitjançant un conjunt d'atributs. Les
organitzacions en procés de digitalitzar les seves fotografies històriques usen una àmplia
gamma de conjunts d'elements de dades. Aquests elements de dades sovint descriuen
diversos recursos com la fotografia analògica original, el substitut digital i l'escena visible a la
imatge. El projecte EVA va concloure que només després d'un procés intens de consultes i
comunicació era possible arribar a un acord sobre un conjunt d'elements de dades per a la
creació d'un sistema d'accés comú a les col·leccions digitals de fotografia històrica. Es compta
amb el fet que això pugui influenciar negativament les organitzacions a l'hora d'incorporar-se
a una iniciativa d'aquest tipus.
Principalment per aquest motiu es va decidir usar el DCMES com a l'estàndard de
metadades fonamental en el sistema perfeccionat EVA. El DCMES ha adquirit la categoria de
norma ISO (IS015836:2003). El DCMES consisteix en un conjunt de 15 elements de dades,
els quals apareixen llistats a la taula 2. El protocol OAI-PMH utilitza qualsevol conjunt
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d'elements de dades, però el DCMES està definit com el format de metadades preferent. La
raó fonamental del desenvolupament del DCMES és servir com a conjunt d'elements de
dades per descobrir recursos a la web. En principi, el DCMES es pot aplicar a fi de descobrir
recursos a lnternet per a qualsevol objecte.
Element de dades

Definició

Title ('títol')

Nom donat al recurs
Persona o entitat que té la responsabilitat principal de la creació del
continaut del recurs

Crea tor ('creador')
Subject ('matèries
i paraules clau')

Tema del contingut del recurs

Descriction ('descripció')

Explicació del continaut del recurs

Publisher ('editor')

Persona o entitat responsable de fer que el recurs estiaui disponible
Persona o entitat responsable de fer contribucions al recurs

Contributor ('contribuïdor')
Date ('data')
Tvoe ('tipus de recurs')
Format ('format')
ldentifier ('identificador
del recurs')
Source ('font')
Lanauaae ('llenaua')
Relation ('relació')
Coveraae ('cobertura')
Rights ('gestió dels drets')

Data associada a un esdeveniment del cicle de vida del recurs
(creació modificació disponibilitat etcètera)
Naturalesa o Qènere del continaut del recurs
Format de les dades del recurs
Referència unívoca al recurs en un context
Referència a un recurs oriainal del qual se'n deriva el recurs present
Llenaua del continaut intel·lectual del recurs
Referència a un recurs relacionat
Característiaues d'espai i/o temps del continaut intel·lectual del recurs
Informació dels drets exercits sobre el recurs

Taula 2. Els quinze elements del DCMES

A fi de facilitar al màxim que les organitzacions que custodien col·leccions fotogràfiques
històriques proveeixin de contingut el sistema EVA perfeccionat, elles mateixes poden decidir
quins elements del DCMES volen utilitzar i com interpreten el seu significat. No és difícil
imaginar l'àmplia varietat d'alternatives existents a l'hora d'aplicar i interpretar els elements de
dades. ~element «Data» del DCMES, per exemple, pot ser interpretat per les organ itzacions
com un període de temps global si s'esmenta l'any inicial i l'any final d'aquest període, o bé
com una indicació d'un dia específic. Naturalment, un acord comú pel que fa a les definicions
exactes dels elements tindria com a conseqüència unes metadades més homogènies i, per
tant, un sistema d'informació de millor qualitat, però per al sistema perfeccionat EVA els
elements del DCMES s'utilitzen de manera inadequada.
Hi ha dos elements del DCMES l'ús dels quals és obligatori dins del marc del sistema
perfeccionat EVA. Els element de dades «Description» i «ldentifier» s'han d'omplir amb dades
per al sistema perfeccionat EVA. ~element «Description» hauria de contenir tantes dades com
fos possible sobre el contingut de la imatge, perquè el servidor indexa les dades en aquest
element i l'utilitza per recuperar el text complet. ~e lement «ldentifier» ha de contenir un enllaç
amb la imatge digital ja que s'hi pot accedir a través d'un navegador d'lnternet. La figura 3
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conté un exemple de document formatejat en el format de dades XML segons l'estàndard del
DCMES.
<metadadesxmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1 f'>
<dc:title> lang="en"
Open Spaces Committee on a visit
<ldc:title>
<dc: descripció>
Metropolitan Board ot Works: Parks, Com mons i Open Spaces Committee on a visit, 1884
</dc:descripció>
<dc: date>
1884
</dc: date>
<dc:creator>
Greater London Council
<ldc:creator>
<dc:identifier>
http://www. imatgeserver.org/imatge/lma/11307AR. jpg
<ldc: identifier>
<dc:publisher>
London Metropolitan Arxius
<ldc:publisher>
<dc:keywords>
Parks
</dc: keywords>
<lmetadata>
Figura 3. Exemple d'un document en format XML d'acord amb els elements del DCMES

Tant el projecte EVA com el projecte EVAMP van evidenciar que la compilació de
metadades homogènies per a ser usades en un sistema d'informació d'accés comú no és tan
fàci l com pot semblar en un principi, encara que s'utilitzi com a format comú un conjunt
d'elements tan generalitzat com el DCMES. En la majoria de casos cal dur a terme la
conversió d'un conjunt d'elements usat localment a una estructura que segueixi el DCMES.
Aquest procés es pot comparar amb la funció de crosswalk que hem descrit en la secció 3.1.
d'aquest treball.
Les taules 3 i 4 il·lustren la situació heterogènia pel que fa a l'ús d'elements de dades per
a la descripció de col·leccions digitals de fotografies històriques. S'hi comparen els elements
utilitzats per diversos sistemes d'informació, seleccionats arbitràriament i accessibles en línia,
que proporcionen accés a fotografies digitals històriques. La taula 3 dóna informació sobre les
organitzacions de les quals s'han seleccionat els sistemes d'accés en línia.
La taula 4 dóna una visió general de les etiquetes de camp que es poden trobar en els
sistemes d'accés en línia de les institucions llistades a la taula 3. No hi ha dubte que els
elements utilitzats en la interfície web donen una idea de la manera com els objectes de
dades digitals s'enriqueixen amb els elements de dades, i de fins a quin punt aquests
elements es poden correlacionar amb l'estàndard DCMES. Intencionadament, les etiquetes
dels elements de dades no estan traduïdes ni explicades en detall per deixar clar que només
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algú que pertanyi a l'organització i que conegui els antecedents de les col·leccions pot
determinar de quina manera els elements usats en l'àmbit local han de ser correlacionats amb
els elements de dades del DCMES.
País

Nom del sistema

URL de la interfície web

Ti_Q_us d'institució

Nova Zelanda

TimeFrames, National Library
ot New Zealand
Bildarchiv, Biblioteca Nacional
d'Àustria

http://timeframes. nat/ib.
govt.nz

Biblioteca

http://www.bildarchiv.at/

Biblioteca

Regne Unit

Photograph Search, Imperial
War Museum

http:l/www.iwmcol/ections.
or_q.uk/qryPhotolmg.asp

Museu

França

Musée de la Photographie
(Département de I'Essonne)

Museu

Països Baixos

Beeldbank Nationaal Archief

http://www.photographie.
essonne.fr
http://bee/dbank.
nationaa/archief.nl

Espanya

Fototeca Sevilla

Àustria

http://www.fototeca.us.es

Arxiu
Arxiu

Taula 3: Algunes organitzacions que proporcionen accés en línia a fotografies digitals històriques••

Tots els sistemes d'informació disposen tant d'una eina de cerca full text, sovint
anomenada «cerca simple», per accedir a la col·lecció d'imatges digitals, com d'un servei de
cerca avançada. La cerca avançada conté diversos camps d'entrada que es poden fer servir
per crear una ordre de cerca detallada. Aquests camps de cerca estan relacionats amb els
elements de dades utilitzats per documentar els documents disponibles en el sistema. Els
camps de cerca dels sistemes basats en la web apareixen llistats a la taula 4. Les etiquetes
de la taula 4 estan ordenades tal com es veuen a la interfície web. La majoria d'interfícies web
contenen informació de fons sobre el significat dels camps de cerca. Tot i així, cap dels
sistemes menciona un conjunt d'elements de dades estàndard com a referència per a la
compilació de camps de cerca.
La taula 4 evidencia que s'utilitza una gran varietat d'elements de dades per a la
descripció de fotografies històriques digitals. Partint del nom dels elements de dades, hi
ha casos en què es fa palesa una relació entre els elements usats localment i els
elements del DCMES. No obstant això, hi ha altres elements de dades que només poden
ser connectats als elements del DCMES per una persona experta que conegui els
antecedents del conjunt d'elements utilitzats en un àmbit local. També és possible que els
elements de dades usats localment no puguin ser connectats a cap element del DCMES.
La traducció d'elements d'ús local a elements del DCMES és una qüestió d'interpretació
semàntica dels elements de dades, i això no es pot fer automàticament, sinó que
requereix els coneixements d'una persona que estigui familiaritzada amb el significat dels
elements de dades usats en un àmbit local. La importància i la rellevància del DCMES rau
en el fet que és un estàndard ampli, però generalment acceptat, i per això fa que valgui la
pena realitzar el crosswalk a fi de millorar la interoperabilitat entre col ·leccions
fotogràfiques històriques digitals distribuïdes. La traducció dels elements de dades usats
localment a elements de l'estàndard DCMES és una base important del sistema
perfeccionat EVA.
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TimeFrames,
Bildarchiv,
Photograph
National Library
Biblioteca
Search, Imperial
ot New Zealand Nacional d'Àustria War Museum

Musée de la
Photographie

Beeldbank
Nationaal Archief

Fototeca
Sevilla
Nombre
Autor
Localización

Title
Year
Name

Suchbegriff(e)
Person
Schlagword

Subject
Photographer
Colour/B&W

Catégorie
Sout catégorie
Procéde

Subjects

Bildnummer

Period

Auteur

Beschrijving
Dag/Maand/Jaar
Periode vanaf/tot
en met
Trefwoord

Auteur secondaire

Collectie

Año entre ...
y...
Tipo

Titre

Fotograaf

Formato

lwi/Hapu

Klassifizie-rung Photograph
Number
Place
Medientyp
Collection
Number
Descriptiva notes Technik
Image type
lnstitution
Reference
Jahr
number

Fotonummer
Legende
Commentaar
Sujet
Lieu de prise de vue
Négatif a l'origine
Support
Thème
iconographique
Sous thème
iconographique
Époque
Date
Usage de destinatior
Usage connu
Recherche

Serie
Fotóorafo
Fecha
entre ... y...
Soporte
Sección

Taula 4. Camps de cerca en sistemes d'accés a col·leccions de fotografia digital basats en la web

3.3. Plataforma de desenvolupament de codi obert
Un tercer component important del sistema perfeccionat EVA fa referència a una
plataforma de desenvolupament de codi obert. Codi obert significa que el codi font tant del
servidor com del proveïdor de dades és accessible per a tothom. El codi font pot ser reutilitzat
sempre que als altres programadors els sigui reconeguda la feina feta. La rellevància d'una
plataforma de desenvolupament de codi obert per al sistema perfeccionat EVA es basa en les
tres suposicions següents:
1. t..:ús de software de lliure distribució millorarà la fiabilitat i la durabilitat del sistema
d'informació. Un sistema de propietat faria necessàries una sèrie de mesures
específiques a fi de garantir que en el futur el sistema no esdevingués obsolet, o no
sorprengués els usuaris amb noves condicions i requeriments.
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2. El software lliure usat per al sistema perfeccionat EVA atraurà potencialment una
comunitat d'usuaris més àmplia, ja que els usuaris de diversos productes específics de
software utilitzen una solució de codi obert només per a un petit nombre de les seves
funcions -més concretament, per fer recerques bàsiques a la xarxa.
3. Finalment, l'ús de software lliure assegura que els usuaris del sistema EVA no hagin
de dependre d'un o més productors específics de software per al manteniment o per
als possibles canvis en el sistema, cosa que incrementarà la flexibilitat del sistema.
El servidor del sistema perfeccionat EVA es desenvolupa amb l'ajut de la plataforma
i-Tor. 17 i-Tor és una tecnologia de codi obert per a la creació de llocs web. Es pot tractar
directament de pàgines web, o bé d'informació extreta d'una base de dades o d'un proveïdor
de dades. i-Tor també es pot utilitzar per fer modificacions: el creador d'una pàgina web la pot
manipular directament des del lloc, sigui sol o en col-laboració amb altres. Els usuaris poden
cercar tota la informació enllaçada a i-Tor. El protocol OAI-PMH ha estat incorporat a la
plataforma i-Tor, i consisteix en serveis tant de proveïdor de dades com de servidor.
Existeixen diversos productes de software d'alta qualitat comercial que es poden utilitzar
per aconseguir accés en línia a col-leccions digitals de fotografies històriques. Aquests
sistemes de gestió de valors digitals contenen moltes més funcions que el sistema
perfeccionat EVA. Per exemple, disposen de funcions per crear extensa documentació segons
els requisits de l'usuari, inclosos tesaurus i mecanismes específics de control de qualitat de
l'entrada de dades. A més a més, hi ha una sèrie de productes que disposen de funcions
avançades de processament d'imatges, per exemple, la possibilitat d'ampliar la imatge i
sistemes de protecció de la imatge digital. Fa tan sols un parell d'anys uns quants sistemes
comercials de gestió de valors digitals contenien una interfície accessible a través d'un
navegador d'lnternet. Avui aquesta és una característica més o menys estàndard. Els
indicadors en la comunitat de biblioteques digitals informen que en un futur pròxim l'ús del
protocol OAI-PMH serà una característica estàndard. Un dels socis del projecte EVAMP és
una empresa especialitzada en productes i serveis de l'àmbit de la digitalització i disseminació
de col-leccions pictòriques de museus, biblioteques i arxius. El seu producte de gestió de
valors digitals utilitza el protocol OAI-PMH, cosa que ja fa molt més fàcil la instal·lació d'un
proveïdor de dades. 18

3.4. Eina de cerca multilingüe
Un quart component bàsic del sistema perfeccionat EVA és una eina de cerca multilingüe
millorada. Atès que funcionen a escala internacional, és obvi que les metadades d'imatges
digitals de fotografies històriques estan disponibles en diverses llengües i que els usuaris del
sistema d'informació provenen de diversos països on es parla un ampli ventall d'idiomes. Així
doncs, una eina de cerca en una col-lecció de documents multilingüe, un procés al qual
normalment es fa referència com a Cross-Language lnformation Retrieval (CLIR), és de gran
importància per al sistema EVA. El repte més difícil de CLIR és desfer l'ambigüitat de
significats, ja que determina quina és la traducció més adient en un context concret. El terme
anglès bank, per exemple, es pot referir tant a una institució financera com a un port.
El prototipus del sistema EVA contenia una funció per fer una cerca dins de la col-lecció
en holandès, anglès i alemany. 19 Aquesta funció de cerca multilingüe es basava en un
algoritme patentat que requeria llistes de termes o lèxics fets a mà com a paràmetres
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d'entrada per a l'algoritme de traducció. Els lèxics contenen tots els termes rellevants extrets
de les descripcions de les imatges. A més a més, els lèxics han d'estar disponibles en totes
les llengües utilitzades pel sistema d'informació. També es va crear manualment una «llista
d'ampliació» amb vocabulari específic i termes relacionats més concrets. A la llista
d'ampliació, per exemple, el mot església està etiquetat com un hipònim del terme edifici.
Malgrat que el mòdul de traducció de consultes del prototipus del sistema EVA va resultar
tenir un funcionament satisfactori, es va decidir que en el sistema perfeccionat EVA s'havia de
substituir la funció de cerca multilingüe existent. El motiu principal era que l'elaboració dels
lèxics és una feina molt minuciosa i, per tant, aquesta eina resultava massa cara perquè
s'usés en el sistema perfeccionat EVA. Els lèxics holandès, alemany i anglès i la llista
d'ampliació utilitzats en el CLIR del prototipus del sistema EVA contenen aproximadament
6.000 paraules. Per a la creació dels tres lèxics i de la llista d'ampliació va ser necessària la
dedicació d'un redactor a temps complet durant uns deu mesos.
Pel que fa al projecte EVAMP, es van dur a terme tasques de recerca per desenvolupar
un sistema CLIR que requerís una interacció manual mínima i que inclogués més llengües a
més de les tres utilitzades en el prototipus del sistema EVA. 20 En la línia de la resta de mòduls
del sistema perfeccionat EVA, es preferia el desenvolupament d'una solució de codi obert. Per
al desenvolupament d'un sistema CLIR de codi obert es necessiten diccionaris que continguin
termes en les llengües utilitzades pel sistema d'informació. Però es va comprovar que només
existeixen diccionaris públics en un nombre limitat d'idiomes: anglès, francès, alemany i
holandès. El projectes de recerca finançats públicament han creat software de lliure distribució
per a fins multilingües, però només són gratuïts per a la investigació acadèmica. Per a
qualsevol altra finalitat són necessàries grans quantitats de diners. Una primera fase de test
va demostrar que un programador amb inclinacions lingüístiques és capaç de construir un bon
CLIR modular de codi obert, però les despeses inicials per desenvolupar el CLIR, així com la
ja esmentada manca de diccionaris, van fer que l'atenció se centrés més aviat en els serveis
de CLIR disponibles al mercat.
Es van estudiar, comparar i analitzar diversos serveis i productes CLIR. I es va concloure
que l'empresa holandesa lrion21 era la que podia oferir la millor solució per crear un CLIR com
a part integrant del sistema perfeccionat EVA. Irien explota el patrimoni lingüístic del projecte
TwentyOne, finançat per la UE. 22 Els serveis i productes de l'empresa Irien es basen en una
xarxa semàntica construïda a partir de diferents recursos lèxics. Les llengües que s'hi utilitzen
són l'holandès, l'anglès, el castellà, el francès, l'alemany i l'italià. Aquestes només són
algunes de les diverses llengües que es parlen a Europa, però no es van poden trobar serveis
i productes adients per al sistema EVA que incloguessin més llengües. A més a més, el marc
CLIR creat per Irien té la capacitat d'admetre més llengües en el futur. Entre les funcions de
la xarxa semàntica d'Irien hi ha el reconeixement de sinònims, el tractament de mots
compostos i frases.
Les metadades recol ·lectades pel servidor EVA són indexades pel sistema CLIR d'Irien i
processades per la seva xarxa semàntica. Quan un usuari del sistema perfeccionat EVA
introdueix una paraula clau en una de les sis llengües del sistema CLIR, aquesta es
correlaciona amb l'índex multilingüe i, en ordre d'importància, apareixen les descripcions
d'imatges que compleixen els requisits demanats.
El principal benefici de fer servir una solució de tercers per a la cerca multilingüe és que
el procés és totalment automàtic.
La política de llicències d'Irien és molt flexible i modular, cosa que fa que els costos d'un
sistema CLIR mantingut per Irien siguin molt més baixos del que hauria costat el
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desenvolupament d'una solució de codi obert. !.:estructura de llicències d'Irien es pot adaptar
fàcilment a situacions futures tenint en compte el volum de metadades que s'han d'indexar,
així com la quantitat de consultes, la proporció d'actualitzacions periòdiques dels índexs i
l'ajustament del sistema a cada llengua específica. Esperem que el nombre de llengües
incloses al sistema augmenti en el futur a fi d'incrementar el potencial de col·leccions
susceptibles de sumar-se a la iniciativa EVA.
4. Conclusió
Un estudi dut a terme en el marc del projecte EVAMP va demostrar que les institucions
que contenen col·leccions de fotografies històriques consideren important la conversió digital
i l'accés per lnternet a les col·leccions de fotografia. 23 Actualment s'està desenvolupant un
model de negocis amb l'objectiu de crear serveis sostenibles per a la digitalització de
fotografies històriques i de donar accés a imatges digitals. Aquest treball presenta una sèrie
d'hipòtesis que es basen en l'experiència i els coneixements adquirits a partir dels projectes
EVA i EVAMP. Amb aquestes hipòtesis com a base, s'executa un sistema d'informació que es
pot utilitzar per crear un sistema d'accés comú a col·leccions de fotografies històriques digitals
distribuïdes. La taula 5 conté les quatre suposicions fonamentals que han estat utilitzades per
al desenvolupament del sistema perfeccionat EVA, així com els components del sistema que
es basen en aquestes suposicions. Les quatre hipòtesis de la taula 5 s'expliquen a la secció
3 d'aquest treball.
Hipòtesi

Principi del sistema
perfeccionat EVA

Component del sistema
perfeccionat EVA

La «recol·lecció» és, de moment, la millor
manera d'aconseguir la interoperabilitat
entre col·leccions digitals de fotografies
històriques distribuïdes.

Accés obert

Servidor amb el protocol OAIPMH. (Les col·leccions
distribuïdes haurien d'actuar
com a proveïdors de dades)

Un format de metadades simple i
estandarditzat és l'única solució per obrir
col·leccions distribuïdes que utilitzen una
gran varietat de formats de metadades.

Format de
metadades
estàndard

Ús del Dublin Core Metadata
Element Set (DCMES)

L:ús de software de lliure distribució per
al desenvolupament del sistema
perfeccionat EVA millorarà la confiança
dels participants en el sistema, així com
la durabilitat d'aquest.

Plataforma de
desenvolupament
de codi obert

Desenvolupament basat en la
tecnologia de codi obert i-Tor

Una bona eina de cerca multilingüe és
un important «punt de venda únic>> per al
sistema perfeccionat EVA. El
desenvolupament i manteniment de
llistes de paraules i llistes d'ampliació
dedicades és massa llarg i costós, per
això és preferible l'aplicació d'una solució
de tercers dedicada.

Eina de cerca
multilingüe proveïda
per un servidor
especialitzat

TwentyOne joc d'eines per al
processament del llenguatge
natural en diverses llengües
europees (anglès, francès,
alemany, italià, castellà i
holandès)

Taula 5. Quatre components importants del sistema perfeccionat EVA
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Podem afirmar que les qüestions tècniques relacionades amb la creació d'un portal que
doni accés a col·leccions digitals distribuïdes són relativament fàcils de resoldre. Les qüestions
tècniques estan subordinades a la qualitat del contingut disponible en el sistema. En principi, els
requisits tècnics que les institucions han de complir per poder-se sumar a la iniciativa són força
assumibles. De fet, convèncer les organitzacions que s'hi afegeixin és el més complicat.
Hem observat que, amb el temps, en la comunitat de biblioteques digitals l'accés obert
s'ha generalitzat, fins i tot entre organismes finançadors. Comença a ser hora que la
comunitat arxivística també s'adoni que l'accés obert és molt beneficiós a l'hora d'obrir les
col ·leccions en una interfície comuna interoperable.
Està previst que juntament amb el sistema perfeccionat EVA es desenvolupin altres
servidors, que potser fins i tot es faran la competència. De la mateixa manera que es pot tenir
accés a un llibre o a un aparell electrònic a través de diferents catàlegs en línia, les imatges
digitals de fotografies històriques també poden ser ••reciclades» de moltes maneres. El sistema
perfeccionat EVA pretén convertir-se en un dels portals de referència quant a l'accés comú a
col·leccions de fotografies històriques digitals distribuïdes. El futur dirà si aquest objectiu és
realista o no, i si les hipòtesis presentades en aquest treball són vàlides. El projecte EVA i el
projecte EVAMP van confirmar que, tant per part dels proveïdors de contingut com per part dels
usuaris, hi ha un gran interès a establir un servei comú. Aquest estudi demostra que existeixen
estàndards, protocols i eines per satisfer aquesta demanda. La figura 4 conté un model del
sistema perfeccionat EVA. Les col·leccions distribuïdes autònomes exposen metadades en
format XML en el format
DCMES en un servidor. El
System Overview
servidor (sistema perfeccionat EVA) recol· lecta i
indexa les dades i hi dóna
accés a través d'lnternet.
Hi ha dues funcions
específiques del sistema
perfeccionat EVA que estan
contribuint al fet que els
proveïdors de dades tinguin
més motius per proveir de
contingut el sistema EVA.
La primera és l' eina de
cerca multilingüe que presenta l'avantatge de ser
accessible en sis llengües
diferents, cosa que amplia
enormement la comunitat
d'usuaris del sistema. El
segon avantatge que ofereix
el sistema EVA en comparació amb altres proveïdors
de dades és que disposa
The EVA system will be an Open Source, standards based hé!!Vesting service dedicated to
digital historical photo-collections.
d'un mòdul per gestionar
peticions. Aquest mòdul, a
l'igual del mòdul existent en
Figura 4. Esquema general del sistema perfeccionat EVA
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el prototipus del sistema d'informació, permet als usuaris enviar una petició al proveïdor de
dades per realitzar la reproducció d'una imatge. D'aquesta manera les organitzacions podrien
obtenir alguns ingressos del sistema.
NOTES
1. Els autors volen agrair a Douwe

ZELDENROST

els comentaris i els suggeriments al text d'aquest article.

2. Vegeu per exemple «Guides to Quality in Visual Resource lmaging" , Research Library Group, juliol 2000,
http://www. rlg.orglvisguides.
3. Tant els informes com el prototipus del sistema d'informació creats en el marc del projecte EVA es troben
disponibles a http://www.eva-eu.org. Aquest lloc web i aquest sistema no es mantenen des de l'any 2002.
Probablement el sistema EVA perfeccionat que s'està desenvolupant dins del marc del projecte EVAMP estarà
disponible en aquesta adreça.
4. Per a més informació sobre el programa EU eTEN, vegeu: http:lleuropa.eu.intlinformació_society!programmesl
eten!index_en.htm.
5. L:informe sobre l'estudi d'usuaris EVAMP en format PDF es pot trobar a: http://www.evamp.org/documentsl
EVAMP_311 03_ WP2_02-2_SurveyReport_ v1-2(final).pdf.
6. The Open Archives lnitiative, vegeu http://www.openarxius.org.4.
7. Es pot trobar una descripció del prototipus del sistema EVA a R. van Horik, «Archives and Photographs: the
European Visual Archive Project (EVA)», Cultivate lnteractive, núm. 3, 29 gener 2001, http://www.cultivateint. org/issue3/eva/.
8. Es pot trobar més informació sobre el format d'arxiu d'imatge JPEG a http://www.jpeg.org.
9. Es pot trobar més informació sobre adreçament en la identificació d'objectes a lnternet a http://www.w3.org/
addressing/.
1O. Per a més informació sobre XML, vegeu http://www. w3c.orglxml.
11. Per a més informació sobre el OAI-PMH, vegeu http://www.openarxius.org.
12. Per a més informació sobre HTTP, vegeu http://www.w3c.org/protocols/.
13. Podeu trobar una visió general dels proveïdors enregistrats a httpi /www.openarchives.org/Registerl BrowseSites.pl.
14. Per a més informació sobre la transformació i presentació de dades formatejades amb XML amb l'ajuda de fulls
d'estil, vegeu http://www.w3c.orglstyle/xsl/.
15. Es pot trobar més informació sobre el DCMES a http://www.dublincore.org.
16. Els llocs web van ser consultats i activats el mes d'agost de 2004.
17. Per a més informació sobre i-Tor, vegeu http://www.i-tor.org/enl. El codi font d'i-Tor es pot trobar a
http://sourceforge.net/projectsli-tor. Un estudi sobre diversos sistemes de dipòsit de codi obert, inclòs i-Tor, es
pot trobar a http://www.soros.org/openaccés/software/.
18. Aquesta empresa és Pictura Imaginis i el sistema de gestió de valors digitals s'anomena «Memorix». Vegeu
http://www.pictura-dp.nVindex.php?lang=eng.
19. Una descripció detallada de la facilitat de cerca multilingüe del prototipus del sistema EVA es pot trobar a la
publicació esmentada a la nota 6.
20. Stefan Rijnhart, «Finding a Replacement for EVA's Query Translation Engine» , memòria interna d'EVAMP
(febrer 2004).
21. Per a més informació sobre lrion, vegeu http://www.irion.nf.
22. L:objectiu del projecte TwentyOne era «el desenvolupament d'una eina de transacció i disseminació
d'informació multimèdia i multilingüe». El projecte va desenvolupar-se entre 1996 i 1999. Per a més informació
sobre el projecte, vegeu http://dis.tpd.tno.nlltwentyone/.
23. Per a més detalls sobre l'estudi EVAMP, vegeu la nota 4.
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RESUM EN
Cada vez con mayor frecuencia, las colecciones de fotografía histórica son convertidas a formato digital y se
hacen accesibles mediante lnternet. Este articulo informa de las actividades realizadas dentro del marco del
proyecto EVAMP. Se facilita información de fondo sobre el proyecto EVAMP.
La parte central de esta ponencia describe los componentes mas importantes de un sistema de información ,
el mejorado sistema EVA, cuya función principal es la de proporcionar un «acceso abierto•• a colecciones
fotograficas históricas digitales distribuidas. La comprensión de los componentes esta fundamentada en un
número de supuestos que se explican con mayor detalle en esta ponencia.
Los cuatro componentes principales del sistema EVA son: (1) el apoyo a un protocolo de comunicación
estandarizado creado por la Open Archives lnitiative, (2) metadatos estructurades según el conjunto estandarizado
de elementos de metadatos Dublin Core, (3) una plataforma de desarrollo de aplicaciones de fuente abierta y (4)
un modulo de software que permita la búsqueda multilingüe.
Esta ponencia contiene información técnica bélsica sobre los componentes del sistema de información
mejorado EVA.
RÉSUMÉ
De plus en plus de collections photographiques sont converties au format numérique et sont accessibles sur
lnternet. Cet article aborde les activités menées à bien dans le cadre du projet EVAMP afin de créer une
infrastructura durable pour accéder aux collections photographiques numériques distribuées. Nous fournirons une
information générale sur le projet EVAMP.
Une grande partie de cet article décrit les principaux composants d'un système d'information, le Refined EVA
System, dont la fonction principale est de fournir un " accès ouvert , aux collections photographiques historiques
numériques distribuées. La réalisation des composants se base sur une série d'hypothèses qui sont élaborées
dans ce document.
Les quatre piliers de base du système EVA sont : (1) le soutien pour un protocole de communication standard
créé par I'Open Archives lnitiative, (2) des métadonnées structurées selon l'ensemble d'éléments de métadonnées
standardisé Dublin Core, (3) une plateforme de développement d'application Open Source et (4) un module de
logiciel qui permet une recherche dans plusieurs langues.
Cet article contient les principales informations de base concernant les piliers du système d'information Refined
EVA System.
SUM MARY
lncreasingly historical photographic collections are converted into digital formats . and made accessible on
lnternet. This paper reports on the activities carried out within the framework of the EVAMP project to realise a
sustainable infrastructura for access to distributed historical photographic collections. Background information on
the EVAMP projectis given.
The main part of this paper describes the most important components of an information system, the refined EVA
system, which main function it is to provi de "Open Access" to distributed digital historical photographic collections. The
realisation of the components is based on a number ot assumptions that are elaborated on in this paper.
The four main components of the EVA system are: (1) support for a standardised communication protocol
created by the Open Archives lnitiative, (2) metadata structured according to the standardised Dublin Core
metadata element set, (3) an Open Source application development platform, and (4) a software module to enable
multi-lingual searching.
This paper contains essential technical background information on the components of the refined EVA
information system.
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Pepe Font de Mora

No soy un experto, como la mayoría de ustedes en catalogación y conservación, sino
mas bien un gestor -director de una institución en la que coordino muchas tareas y de las tan
sólo domino unas cuantas. Por eso les pido comprensión con mis imprecisiones y les animo
a que reparen en la frescura de un proyecto que se atreve a hablar, y que se hable, de
coleccionismo de fotografía en nuestro país.
1. Objetivos fundacionales
La Fundación Privada Foto Colectania inició sus actividades públicas en enero de 2002
a raíz de una pasión I pulsión: la de coleccionar fotografía. Tres años antes nuestro presidente,
Mario Rotllant, inició una colección de fotografía que sería el principio de nuestro proyecto,
pero decidimos que el coleccionismo de fotografía y su difusión, tuvieran el principal
protagonisme en la fundación. El otro objetivo es divulgar la fotografía creativa portuguesa y
española contemporanea, en la que esta centrada nuestra colección.
Queremos contribuir al debate sobre la cultura del coleccionismo y a que la creación de
colecciones de fotografía en nuestro país -entre particulares, instituciones o empresas- no
sean casos extraordinarios. Por ello hemos dedicada buena parte de la energía y la difusión
externa de Foto Colectania a las actividades vinculadas al coleccionismo de fotografía:
exposiciones, catalogos, debates y actos para nuestros socios y amigos.
Somos un centro privado con un presupuesto y dimensiones modestas, por lo que hemos
procurada centrar nuestras acciones dentro del amplio mundo de la fotografía y ser
conscientes de que el papel que jugamos depende de la sinergia que establecemos con los
protagonistas del medio artística, coleccionistas, galeristas y fotógrafos. Al ser cuidadosos con
los detalles como la conservación, iluminación y presentación de las exposiciones y archivo,
con la impresión y documentación de los catalogos, persistentes en la divulgación de la
terminología especializada, creo que aportamos a largo plazo un soporte para el conocimiento
de la fotografía y su coleccionismo.
Hemos procurada aprovechar el dinamisme del entorno privado para tener reflejos a la
hora de aprovechar proyectos, tanto en la programación de exposiciones como con todo tipo
de colaboradores. Es una satisfacción contar con la complicidad de los medios de
comunicación, a los cuales prestamos una delicada atención, pero también queremos estar
atentos del interés que despertamos en los interesados en el arte y el coleccionismo.
Siempre desvinculades de la comercialización directa del arte, estamos asesorando a
empresas y particulares que se aventuran a iniciar colecciones de fotografía, por lo que
hemos puesto en marcha una programación de actividades paralelas a las exposiciones, con
debates que reúnen a especialistas del campo de la economía, el coleccionismo y el arte.
Tenemos entre nuestros deseos de futuro inmediato establecer acuerdos de
colaboración con la universidad para proyectos didacticos, con otras entidades del entorno de
la arquitectura para la catalogación y digitalización del Archivo Paco Gómez, la ampliación de
la biblioteca unida a una campaña de difusión en escuelas de fotografía, el inicio de
colaboración con museos extranjeros para la itinerancia de exposiciones que producimos
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para nuestra sede y la ampliación de la complicidad con la sociedad para aumentar los socios
y amigos de la fundación.
2. Organización e instalaciones
Foto Colectania, como entidad privada sin ammo de lucro, cuenta con recursos
aportades por nuestro patronato, que unido a otras vías de financiación persigue equilibrar el
presupuesto para realizar las actividades que marcan nuestros objetivos fundacionales.
Precisamente porque deseamos ser percibidos como una entidad independiente en el
ambito del coleccionismo, la Fundación no comercializa nunca con la fotografía, sino que
dirigimos a los coleccionistas hacia los profesionales del sector o autores cuando éstos no
estan representades por galerías.
Actualmente las aportaciones de los patrocinadores, socios y amigos suponen un 60%
del presupuesto. Los acuerdos de patrocinio son mayoritariamente institucionales, es decir
abarcan un plazo de 2/ 3 años en los que se crea una complicidad con las empresas
colaboradoras que va mas de la publicidad de sus logotipos, con el asesoramiento en
coleccionismo, actividades con sus clientes y trabajadores, préstamo de fotografías etc.
Los amigos y socios de Foto Colectania tienen un programa de ventajas como el
préstamo de libros de biblioteca, la prioridad en actos abiertos hasta el asesoramiento sobre
coleccionismo. Otras vías de financiación son el patrocinio preferente de exposiciones y
banderolas, itinerancias de los fondos de la colección, alquilar del local, la venta de catalogos,
subvenciones y colaboraciones por parte de entidades públicas.
Nuestro equipo esta compuesto por tres personas con dedicación exclusiva y cuatro a
tiempo parcial. Asumimos todas las tareas que comportan la puesta a punto y proyectos de
la Fundación exceptuando la comunicación, montaje de exposiciones, restauración y
digitalización de la colección y diseño grafico.
Contamos con una sede en Barcelona con sala de exposiciones, camara de conservación,
ofici nas, almacén, biblioteca... Hemos tenido un es mero especial en cuidar todo aquello que
rodea a la fotografía como puede ser la iluminación, climatización, filtros ultravioletas, así como
la decoración y en el diseño grafico de todos los elementos que producimos.
3. Actividades
3.1 Exposiciones
La originalidad de nuestra propuesta ha necesitado de un tiempo para darse a conocer
pero ha sido muy bien recibida por el público, con una afluencia media por exposición de 3000
asistentes. Tuvimos la suerte de contar desde la primeras muestras con la complicidad de los
coleccionistas que confiaren en nuestro proyecto, por lo que hemos podido enseñar piezas
exquisitas y de altísimo valor.
Nuestra idea ha sido que no hay mejor revulsivo para animar a alguien a conocer un
ambito desconocido que enseñarle un buen ejemplo, para ello programamos tres
exposiciones anuales a través de las cuales mostramos diferentes formas de coleccionar
fotografía. Junto a la calidad de las colecciones, hemos tenido muy presente la reflexión que
los coleccionistas realizan sobre su propia colección y la diversidad de las propuestas.
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Ademas de las expos1c1ones estrictamente de colecciones, hemos presentada una
muestra individual, una propuesta de contrastar la obra de un autor de nuestra colección con
un gran clasico y una exposición tematica a partir de autores representades por galerías
españolas. Como veremos a continuación, buena parte de las exposiciones son de
coleccionistas privados, sin olvidar los fondos públicos y corporatives.
Foto Colectania inició su programación con una selección de la Colecclón Helga de
Alvear, bajo el título Paisajes Contemporaneos; la exposición incluyó entre otros la obra de
Jeff Wall, Cindy Sherman, Bernd & Hilla Becher y Robert Mapplethorpe. Fue un primer
apadrinamiento con una colección no mostrada hasta entonces en España y para cuyos
fondos se esta creando expresamente un museo en Extremadura.
Cien años de luz. Manuel Alvarez Bravo. Fotografías 1920-1998.
Con motivo de la Primavera Fotografica de Cataluña 2002, se programó la muestra
titulada Cien Años De Luz, con obras del gran fotógrafo mexicano Manuel Alvarez Bravo,
escogidas por el autor con motivo de su centenario.
Colección Nacional de Fotografía del Centro Portugués de Fotografía.
Presentamos en España una de las colecciones fotograficas mas importantes de
Portugal, formada por grandes piezas de la historia de la fotografía desde sus inicios, tanto
de fotógrafos portugueses como internacionales, con piezas excepcionales desde los
orígenes hasta hoy. Archivos y colección del museo nacional de la fotografía en Portugal.
Como si nada. Colección Juan Redón.
Juan Redón pertenece a una nueva generación de coleccionistas que combinan el
conocimiento casi profesional del mercado con una libertad al afrontarlo. Su colección es
arriesgada, fuertemente provocadora y con una gran carga de contenido homo-erótico. Destacan
autores internacionales como Andrés Serrano, Anton Corbjin, Martin Parr o John Waters.
Resonancias. Brassaï -París/ Colom - Barcelona.
La muestra incluyó parte de las copias de época de nuestra colección de Joan Colom
sobre el trabajo en el barrio del Raval que realizó a finales de los años 50 y paralelamente los
vintages de Brassaï de los años 30, con sus célebres imagenes del Paris noctambulo. Éstas
últimas procedieron de colecciones privadas de Portugal, España y Francia, destacando una
colección inédita de todas las copias del libro de Miller/ Brassaï «Días tranquilos en Clichy».
Realidad y Representación: Coleccionar Paisaje Hoy.
Lola Garrido, directora artística de Foto Colectania, propuso un recorrido por los
diferentes modos de abordar el género del paisaje por autores contemporaneos,
representades por diez galerías españolas decanas en la difusión de la fotografía. Bleda y
Rosa, Belinchón o Fontcuberta junto a Gursky, Rio-Branco o Sekula.
Breves como fotos. El Retrato en la Colección Fundación Televisa.
La muestra presentó por primera vez en España una selección de retratos procedentes
de la colección de fotografía de la Fundación Televisa, una de las mas importantes de
America Latina. Una ambiciosa colección corporativa concebida y desarrollada con éste
criterio; cuenta con vintages inaccesibles de Tina Modotti, Robert Frank o Diane Arbus.
Vidas prlvadas. Fotografías de la Colección Foto Colectania.
Vidas privadas ha reunido para su presentación en la sede de la fundación, entre mayo
y septiembre del 2004, 72 fotografías escogidas entre los 42 autores de nuestra colección.
Una selección que ha sido difícil por la diversidad y cantidad de obras disponibles, pero que
constituye una amplia representación de la fotografía portuguesa y española de los últimos
cincuenta años.
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3.2 Catalogos
En cada exposición editamos un libra-catalogo que hemos agrupada en dos colecciones
de diseño y formates diferentes. Ademas de los textos de nuestra directora artística, Lola
Garrida, que se encarga de la coordinación de las ediciones, hemos contada con
aportaciones de escritores, críticos, fotógrafos y de los propios coleccionistas.
Nuestras publicaciones han procurada servir al objetivo de divulgación de nuestro
trabajo, resultando también libros competitives en el mercado, gracias a un cuidada diseño e
impresión, y a unos precios ajustades. Estamos muy satisfechos de haberlos distribuïda en
librerías especializadas, museos y cadenas como Fnac, Vips o Casa del Libro, de España y
Portugal. El tiraje suele ser de 1500 ejemplares y nuestros dos primeres títulos estan ya
agotados. PHE 04 nos concedió una mención en su Premio a la mejor edición nacional.
3.3 Ciclos de conferencias y actividades públicas
Durante los tres meses que permanecen las exposiciones, realizamos un ciclo vinculada
a la exposición que hemos titulada «Paraula de fotografia», en el que personajes relacionades
con variades ambitos de la cultura, presentan una charla con reflexiones sobre la exposición
colgada. Han asistido personajes como Alaska, Juan Villoro, Rafael Argullol, Cristina Peri
Rossi, Luís Permanyer o Mariana Zuzunaga (concierto para piano).
También programamos un ciclo de mesas redondas sobre coleccionismo, con
especialistas del mundo del arte. Entre otros hemos tenido el placer de contar con Lourdes
Cirlot, Jorge Calada, Manola Laguillo, Enrique Ordóñez, Juan Redón, Jorge Ribalta, Javier
Gonzalez de Durana, Victoria Combalia, Juan Naranjo e lvan de la Nuez, junto a galeristas,
fotógrafos y coleccionistas.
Las visitas guiadas para escuelas, universidades, grupos de amigos, patrones de
museos y centros de fotografía afines, se realizan a las exposiciones y en algunos casos a la
camara de conservación .
3.4 Biblioteca
Con mas de 2.500 títulos, la especialización de la biblioteca abarca la mayor parte de las
publicaciones de autores portugueses y españoles contemporaneos, monografías sobre
coleccionismo y catalogos de colecciones de fotografía internacional.
Ademas cuenta con secciones mas genéricas de ensayo, historia, autores
internacionales, catalogación y conservación. El acceso a la misma es libre. Los préstamos
son exclusives para los amigos de Foto Colectania.
En las mesas de biblioteca se puede acceder en red a toda la colección de Foto
Colectania. Nuestra pagina web www.colectania.es tiene un diseño similar, pero tan sólo
aparece una selección de la obra de cada fotógrafo.
3.5 Asesoramiento sobre coleccionismo de fotografías
Es mucho mas convincente para un empresario saber que la colección de Televisa que
se inició hace dos décadas no ha cesado de revalorizarse y cuenta con algunas piezas de
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extraordinaria rareza, que todos los informes del mercado de valores artística. También resulta
muy sugerente para los coleccionistas de otras artes descubrir cómo estan planteando sus
colecciones, sus colegas que han entrada en la fotografía o para el pública que se inicia,
comprobar que la fotografía esta en las colecciones de museos desde hace 70 años. Ésta fue
nuestra idea cuando empezamos, ademas de predicar con el ejemplo camp rando fotografías,
crear el interés por coleccionar fotografía enseñando buenos ejemplos de aquelles que llevan
años haciéndolo.
Ademas de las actividades ya mencionadas Foto Colectania esta a punto editar un
boletín sobre coleccionismo que informara y analizara las tendencias artísticas y de mercado
del coleccionismo internacional de fotografía.
4. La Colección de Foto Colectania
4.1 La Colección
Siguiendo la estrategia que mencionaba anteriormente de situar en un segundo plano
nuestra colección, para evitar que se nos asocie exclusivamente con la divulgación de nuestro
patrimonio, hemos esperada mas de dos años en mostrar por primera vez una selección de
nuestra colección. La muestra titulada Vidas privadas estuvo expuesta entre los meses de
mayo a septiembre de 2004.
La colección de Foto Colectania la inició Maria Rotllant hace cinca años con unas
características que resultan peculiares por varies motives:
En primer lugar es atípica que un coleccionista privada defina antes de iniciaria los
límites de su colección y que, así mismo, delegue en otras manos la elección de autores y
piezas. En este sentida, hay que elogiar la generosidad de un mecenas que renuncia al
disfrute de coleccionar personalmente a cambio de consolidar un proyecto.
Ademas, creo muy singular que desde los inicies quisiéramos que la colección cumpliera
con una utilidad a largo plazo y tuviera una proyección pública. Este es otro debate, pe ro sería
bueno definir las diferencias entre las colecciones públicas, privadas y corporativas, de las
cuales nuestra fundación creo que comparte alga de cada una.
Los contornes de la colección se definieron entre aquelles fotógrafos portugueses y
españoles que produjeron sus trabajos desde 1950 hasta hoy. Escogimos la fotografía española
y portuguesa por la vecindad de dos países con historias paralelas en los que la fotografía ha
tenido recorridos similares y por contar con un nivel de coleccionismo que se encuentra en sus
inicios, especialmente si lo comparamos con los países con tradición en este ambito.
Los dos primeres años la colección pertenecía a Maria Rotllant y a raíz de la constitución
de la Fundación pasó a formar parte de la misma. Junta a las adquisiciones de Foto Colectania,
nuestra prioridad fue que otros coleccionistas participaran con sus fondos en el enriquecimiento
de una colección, que contaba con 1.631 fotografías en el memento de redactar estas líneas.
Ademas hemos recibido la donación del archivo de Paca Gómez, que consideramos otra
colección en sí misma, con toda su fondo de 1.042 positives y 24.664 negatives.
En una colección en la que los principales protagonistas debían ser los fotógrafos, he
tenido la responsabilidad y también la libertad de escoger los autores que creo han marcada
tendencias en la fotografía de autor de este período, sin la obligación de ser equ itativa con la
historia como hubiera requerida una entidad pública. Quise formar una colección que no
temiera llamarse como tal , de fotografía, ya que la elección esta realizada con un criterio
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fotografico, mas preocupada por reconocer a aquellos autores cuya obra haya aportada un
valor creativo a la fotografía de estos países.
Creo que nuestra colección ha ido acudiendo a algunas referencias comunes, como son
el retrato y el autorretrato, la fragmentación del cuerpo, las visiones de ruptura de estilos
documentales y algunas pinceladas surrealistas o de sentido del humor. Aunque si alguna
característica se puede destacar de la colección de Foto Colectania es que ha querido
practicar un coleccionismo de recorridos, poniendo el interés en explorar los trabajos de cada
fotógrafo y apreciando la evolución de su obra. Contamos en muchos casos con una cantidad
importante de fotografías que permite contemplar trabajos iniciales, series emblematicas o
fotografías inéditas en la búsqueda por formar micro-colecciones con vida propia. Para su
selección he tenido el privilegio de visionar sus fotografías con galeristas, archivos y en
muchas ocasiones rebuscando en los propios estudios de los fotógrafos.
De entre los mas de 60 fotógrafos que estan representades en la colección con una obra
extensa, resulta complejo (y para ustedes sería agotador) hacer un repaso de todos, por lo
que les propongo la selección por grupos de características que singularizan su pertenencia
a la colección:
4.1.1 Autores de los que contamos con una variada representación de sus trabajos o series:
-Joan Fontcuberta: Fauna (realizado con Pere Formiguera), primeros trabajos y
fotomontajes, Animal Trouvé, Herbarium, Frottogramas, Sputnik
- Joan Colom: Las 130 copias de época que conforman la colección del autor mas
amplia, con los reencuadres y calidades de esmaltada y copiada del fotógrafo.
(exposición itinerante en circulación).
- Gabriel Cualladó: Mas de u centenar de copias realizadas por él y 1o extraños vintages.
- Chema Madoz: Obra compensada entre su obra de los 80 -inocente, sin tiraje y con
figura humana- y la reciente mas brossiana y perfeccionista.
- Cristina García Rodera: Mas de 40 fotografías de muchos de sus trabajos desde
España Oculta hasta Haití
- António Sena da Silva: Vintages, también rarísimos, y copias actuales en un recorrido
de un portugués de referenda portugués
- Car/os Pérez Siquier: Extensa repaso de las series La Chanca y el trabajo color de La
Playa, pasando por series menes conocidas.
- Toni Catany: Blanca y negre inédito de sus comienzos, Natures Mortes, desnudos,
calotipos y polaroids transportadas.

4.1.2 Contrapunto entre trabajos inéditos y conocidos:
-Manuel Ferro!: Buena parte de la serie de la «Emigración» (la única copia de época
conocida del retrato mas conocido) contrastan con una serie de retrates de estudio
totalmente desconocidos, en dos facetas tan diferentes que desconciertan.
- Alberto García Afix: Las 54 fotografías que tenemos estan unificadas por el peculiar
positivada y virada al té, que le confieren un valor añadido como colección. Sin
embargo hay dos grandes bloques de imagenes emblematicas contrastando con
muchas inéditas de primera época en 35 mm, moda, paisaje, sexo, droga y motos.
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- Humberto Rivas: Paisaje y retrato a partes iguales. Personajes de su época argentina
y rincones de aquí y alia.
- Ricard Terré: Los conocidos trabajos de procesiones de los años 60 y retomadas en los
80' junto a series actuales menos célebres sobre deficientes psíquicos, exvotos y
retratos de fotógrafos.
- Vari Caramés: Uno de esos excepcionales casos en el que el salto del blanco y negro
al color supone una hermosa progresión en su trabajo, manteniendo su personalidad.
- Juan Manuel Castro Prieto: El trabajo sobre el Perú, que le dió a conocer, esta
ampliamente representada, pero también contamos con obras de la serie Astilleros, o
sus primeros trabajos.
-Francesc Català-Roca: Un extrañísimo vintage, personalidades de la cultura de los '50
junto a imagenes inéditas rebuscadas en su archivo.

4.1.3 Fotógrafos de los que contamos con colecciones completas o archivos:
- Paco Gómez: Como hemos comentada contamos con todo su archivo de copias y
negativos, pero ademas se adquirió la exposición realizada por la «La Caixa»
supervisada por el autor con Rafael Levenfeld y copiado por Castro Prieto.
- Xavier Miserachs: Exposición completa «X.M. 1 segon i 25 centèsimes» con 97 copias de
Manel Serra y comisariada por Alain Dupuy. Contamos también con 20 copias de época.
- Rafael Sanz Lobato: Tenemos mas de 150 copias de sus diferentes trabajos de la
España profunda de los '60 y varios albumes originales

4.1.4 Fotógrafos de menor reconocimiento:
-José Miguel de Miguel: La obra de un clasico con fondos en eiiVAM de Valencia y con
un sentido del humor poco común.
- Jorge Guerra: Trabajo de los '60 de la Lisboa triste y dura con el que ha ilustrado
numerosos libros de Pessoa
- lnês Gonçalves: Joven fotógrafa portuguesa que como José Luis Neto o António Julio
Duarte no son muy conocidos fuera de Portugal, pero cuentan con una extensa lista de
magníficos trabajos y difusión en galerías.

4.1.5 Autores de los que esperamos contar con mas obra en el futuro:
-He/ena Almeida: Una de las mas reconocidas y cotizadas artistas portuguesas
- Javier Val/honrat: Representada con varias obras de sus inicios, una de Homenajes,
otra de Espacio Poseído y una de sus últimas series ETH.
- Jorge Molder: Varias copias de O pequeno mundo y series iniciales
- Víctor Palla: Uno de los mas originales fotógrafos portugueses de los 60 del cual es
sumamente complejo conseguir copias.
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4.2 Catalogación de la colección y programa
Como hemos comentada, contamos con una biblioteca donde se puede consultar a su
vez la colección online en dos ordenadores. El programa permite por medio de un buscador
seleccionar información por campos o acceder a cada autor de la colección. Su diseño esta
pensada para visionar diferentes formates de imagen y existen bastantes aplicaciones
todavía no introducidas, como los vínculos con la bibliografía, las relaciones entre autores o
apartades como las galerías que representan a cada fotógrafo.
Hemos recabado, de buena parte de las fotografías, una detallada información de las
fotografías por medio de una ficha tipo, que recoge dates técnicos y un campo característica:
«la vida privada de la fotografía». Esta dio título a la exposición de nuestra colección y se
refiere a aquella información que sólo puede proporcionar el fotógrafo, sobre aquella que
ocurría detras de la camara cuando disparó. Muchas veces esta descripción va mas alia de
la anécdota y proporciona un contenido contada en primera persona, sin interpretación.
Solicitamos también características sobre las copias que puede interesar al coleccionista.
El registro (con números de registro y de identificación de la imagen) de cada fotografía lo
realiza una persona de la fundación y la digitalización en alta resolución se encarga a una
empresa externa (que lo realiza con un escaner cilíndrica hasta originales de 50x60 cm y a partir
de diapositiva si es un formato mayor). Al disponer de un escaneado de alta calidad, a partir del
que hemos impresa libres u otros elementos, se evita tener que manipular las copias.

4.3 Política de conservación y restauración
La colección se preserva en una camara de conservación con climatización controlada (a
182 C y el 35 % de humedad). El mobiliario, iluminación y limpieza respeta las recomendaciones
de conservación.
Seguimos el criterio de ordenación agrupando autores y dentro de formates, con
registres topograficos para su localización. Los formates pequeños y medios se guardan en
planeras o estanterías, dentro de cajas y cada positivo en fundas mylar. Los grandes formates
estan enmarcados o en los casos que se han producido para nosotros se ha recomendado
montarlos sobre soporte de aluminio.
Las copias de época que necesitan de una intervención no imperiosa se restauran
conforme son solicitadas para exponerse, ya sea en préstamo o en exposiciones propias (por
ejemplo las muestras de Gabriel Cualladó, Joan Colom y Vidas privadas). Pau Maynés nos
asesora en dichas prioridades y realiza la restauración en su taller.

4.4 Derechos de autor
En la mayoría de los casos hemos firmada con los fotógrafos un contrato de cesión de
derechos que contemplan la reproducción en catalogos propios y en nuestra pagina web. Foto
Colectania es titular jurídica de los derechos de explotación del archivo de Paco Gómez.
lgualmente hemos firmada un acuerdo con la gestora de derechos VEGAP, para estos
usos y para los derechos de reproducción de los autores internacionales de nuestros
catalogos.
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RÉSUMÉ
La Fondation pnvee Foto Colectania commença ses activités publiques en janvier 2002 à la suite d'une
passion/pulsion : la collection de photographies. Trois ans auparavant, notre président, Monsieur Mario Rotllant, avait
entamé une collection de photographies qui serait à l'origine de notre projet, et nous avons décidé que la collection
de photographies et sa diffusion devaient être le moteur de notre fondation. Notre second objectif est la divulgation de
la photographie créative portugaise et espagnole contemporaine sur laquelle se base notre collection.
Nous voulons contribuer au débat sur la culture du collectionnisme et désirons que, dans notre pays, la création
de collections de photographies ne se réduise pas à des cas extraordinaires. Nous avons consacré une grande
partie de nos activités à la collection de photographies : expositions, catalogues, débats et activités pour nos
membres et amis. En prenant soin de détails tels que l'éclairage et la présentation des expositions, en conservant
notre collection dans les meilleures conditions possibles, en proposant des catalogues soigneusement imprimés
et en insistant sur la divulgation d'une terminologia spécialisée nous contribuons à la connaissance de la
photographie et aidons à entreprendre des collections.
SUM MARY
The Private Foundation Foto Colectania started its activities in January 2002 as a result of a passionate drive:
collecting photography. Three years before, our president, Mario Rotllant, initiated a photography collection that
would become the starting point of our project, and we decided that the main role of our foundation would be the
collection and diffusion of photography. Our other aim is to promote Spanish and Portuguesa creativa contemporary
photography, which our collection is based on.
We would like to contribute to making photography collections less exclusiva in this country, as well as to the
debate on collection culture. We have dedicated a great deal of our efforts to collecting photography, organizing
exhibitions, catalogues, debates and events for our friends and members. We contribute to the understanding of
photography and photographic collections by paying attention to details, such as an adequate presentation and
illumination of exhibitions, keeping our collections in the best condition, creating beautifully printed catalogues and
constantly spreading specialized terminology.
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LA DIGITALITZACIÓ DE L'ARXIU AUDIOVISUAL DE TVC

Alícia Conesa, lmma Rull
Televisió de Catalunya

A principis de l'any 2001 es va iniciar a Televisió de Catalunya el projecte de digitalització.
~objectiu era digitalitzar tota la cadena de producció, per acabar substituint les cintes de vídeo

per fitxers digitals en tots els processos: gravació, edició, postproducció, emissió i arxiu.
~objectiu per al Departament de Documentació era substituir el sistema utilitzat fins ara:
una base de dades referencial, AIRS, que indexa les cintes analògiques o digitals emmagatzemades en la Videoteca, per un sistema de gestió de documents digitals.
La primera fase del projecte va consistir en la definició d'objectius i necessitats, per part
d'un comitè, en el que eren representades totes les àrees de producció (informatius, esports
i programes) i tots els departaments implicats. En aquesta primera fase ja es va fer evident
que les redaccions d'informatius i esports eren els primers candidats a iniciar el procés de
digitalització, però també és va fer patent la importància de l'arxiu digital i la base de dades
de gestió de documents digitals com a eixos fonamentals i elements clau del projecte.
La segona fase, un cop definits objectius i necessitats, va consistir en analitzar les ofertes
de les diferents empreses que en aquells moments oferien sistemes de digitalització de
redaccions de televisió o de sistemes de gestió de fitxers digitals de vídeo.
Però cap de les ofertes rebudes complia tots els requisits establerts (inclosos el econòmics)
i es va prendre la decisió de que el projecte havia d'incloure el desenvolupament d'un sistema
propi de gestió de fitxers digitals de vídeo. Com a resultat d'aquest projecte, l'empresa
d'informàtica de la CCRTV, ACTIVA3, junt amb els departaments de TVC, ha dissenyat i
implementat un sistema de gestió i d'emmagatzematge digital massiu de continguts audiovisuals,
que integra un robot d'elevada capacitat i una plataforma de gestió: DIGITION SUITE.
Aquest sistema, que està encara en procés de desenvolupament i millora, es va
començar a implementar a la redacció d'informatius de TVC, de forma gradual i començant
per la secció d'Internacional, a principis de l'any 2003. El procés es va anar ampliant a altres
seccions i a la redacció d'esports. Dins del primer trimestre del 2004 la producció d'informatius
i d'esports ha arribat pràcticament al 100% digital, i ja s' està treballant en la implantació de
la digitalització a la producció de programes i en el control d'emissió, per poder emetre
directament els programes en format digital, sense necessitat de passar a cinta.
Des del punt de vista de l'arxiu, es va marcar l'objectiu inicial d'arxivar digital ment tot allò
que es començava a produir en format digital. Per tant, des del Departament de Documentació,
durant l'any 2002 es va començar a dissenyar, en paral·lel i completament integrat amb els
sistemes de producció, el sistema d'arxiu digital. Es va definir un nou circuit de treball, tenint
en compte que durant un període llarg hauran de coexistir els dos sistemes (cintes de vídeo i
arxius digitals) i es va adaptar la metodologia d'anàlisi i indexació dels documents audiovisuals
utilitzada a la base referencial AIRS en el nou entorn digital, mantenint al màxim la coherència
dels dos sistemes per facilitar una futura integració.
Seguint el procés iniciat a la redacció d'informatius, l'arxiu digital es va iniciar a partir de
febrer de 2003, començant per arxivar al nou arxiu digital una selecció del material
d'internacional que es rep diàriament d'agències i d'intercanvis. A partir de juliol de 2003 es
va començar a arxivar digital ment la producció de la redacció d'esports, i a partir de setembre
de 2003, s'hi va afegir la producció d'informatius.
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Actualment tot el material d'informatius i esports seleccionat passa directament a l'arxiu
digital, on es tractat pels documentalistes, que afegeixen, en el procés de documentació, les
metadades necessàries per la seva identificació i indexació. Els usuaris tenen accés a l'arxiu
per fer les seves pròpies cerques, però també' els documentalistes poden, a partir de les
peticions dels usuaris, seleccionar documents o fragments de documents (clips) i deixar-los a
disposició de l'usuari en la seva carpeta de treball, on els te disponibles en pocs minuts (o
segons) per editar-los i integrar-los en un nova producció.
Els projectes a curt termini son la integració a l'arxiu digital dels programes que es vagin
produint digitalment i l'inici del procés de digitalització del material de la Videoteca, que
implicarà dissenyar el procés i els circuits i establir les prioritats, per iniciar la digitalització, de
la forma més eficient possible, del material que ja estava a l'arxiu.
A mig termini, es contempla la possibilitat de que les bases de dades i els materials de
DIGITION siguin també accessibles a la consulta pública, inicialment en punts d'accés
especialment dissenyats, dins de la CCRTV, però també a la llarga en centres associats
(universitats, biblioteques ... ).
El sistema de gestió DIGITION és també utilitzat per altres arxius audiovisuals: Filmoteca
de Catalunya, Parlament de Catalunya, Fòrum 2004, que arxiven els seus materials al mateix
robot d'emmagatzematge, però el gestionen en bases de dades independents.
Conclusions
La implantació de DIGITION per la digitalització de l'arxiu audiovisual de TVC ha
implicant un procés de canvi en els circuits i les metodologies del treball documental en el
Departament de Documentació de TVC, que ha exigit un esforç important de formació i canvi
en documentalistes i usuaris. Però ha implicat també una revalorització de la tasca de
documentació, com a eix principal de la gestió de continguts, i una millor integració de la
funció d'arxiu als processos de producció.
Les avantatges de la digitalització de l'arxiu ja son evidents i aplicables en el dia a dia. El
principal avantatge es l'accés immediat i compartit a les imatges digitalitzades (DIGITION
permet el visionat immediat des de quansevol PC de la xarxa informàtica, tant dels materials
en producció com dels arxivats al robot), però el nou sistema digital també aporta millores en
els processos de selecció, preservació, indexació i cerca de l'arxiu audiovisual.
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LOS ARCHIVOS Y FONDOS FOTOGRÀFICOS DE LEÓN:
UNA HERRAMIENTA PARA EL INVESTIGADOR
Josefa Gal/ego Lorenzo, Tania Cid Gonzalez
Universidad de León I Archivo General de Gasti/la y León

El presente trabajo aborda el estudio y difusión del patrimonio fotografico custodiado en
los diferentes archivos e instituciones públicas de la capital leonesa, tales como el Archivo
Histórico Provincial, el Archivo Municipal y el lnstituto Leonés de Cu ltura. El objetivo ha sido
ofrecer una visión global de los fondos conservades, facilitando así la labor del investigador
en su búsqueda y localización de información grafica.
La fotografía ha sido considerada desde su nacimiento como una fuente de información
de gran valor documental y herramienta fundamental de investigación en los campos
científicos mas diversos: historia del arte, arquitectura, arqueología, etnografía, geografía,
urbanisme, ingeniería agrícola, etc. En este sentido, el documento fotografico representa la
memoria visual, histórica, política, social y urbana de los sigles XIX, XX y XXI , a la vez que
se constituye como un medio informativa y de comunicación social.
En el Archivo Histórico Provincial se conservan varies fondos fotograficos, dispersos en
diferentes secciones. Por un lado, estan las colecciones históricas como las de Bravo Guarida, la
de Waldo Merino Rubio o el fondo de la lmprenta Casado. Y por otro, se conserva un gran volumen
de imagenes insertas en expedientes de urbanisme, catastro, concentración , obras públicas, etc.
El fondo de Miguel Bravo Guarida se compone de unas 380 fotografías de tematica local. El
de Waldo Merino Rubio esta compuesta por 800 positives en diferentes formates, cuya tematica
abarca desde su labor grafica como historiador hasta su vida personal y familiar. El fondo de la
lmprenta Casado se data entre 1926 y 1986, siendo su tematica principal León y su provincia.
El Archivo Municipal de León cuenta con un interesante fondo fotografico producte de
las actividades propias del Ayuntamiento. Se puso en marcha hace tres años, a raíz de la
compra de un lote de postales antiguas sobre la ciudad de León. Actualmente alcanza un
volumen superior a los 2.000 positives y 500 postales, y se encuentra organizado y
digitalizado, accesible a través de una base de datos.
La clasificación de las fotografías es de caracter tematico: fiestas, tradiciones, urbanisme,
arquitectura, servicios municipales, personajes de la corporación , visitas, colegios, diputación,
pianos, ríos, monumentos, etc. La organización del archivo es tematica y su instalación física
se corresponde con la clasificación automatizada de la base de datos. Cada imagen se
identifica por un título breve, sus dimensiones y el tamaño que ocupa (fig. 1).
El fondo esta a disposición de los investigadores y su consulta se realiza con ayuda de
un técnico que facilita la consulta, ya que el archivo carece de puestos informaticos para el
usuario. Se pueden obtener los documentes de forma impresa o en CD-ROM, previo pago de
las tasas legales.
El lnstituto Leonés de Cultura contiene uno de los archivos fotograficos mas
importantes de la ciudad, nutriéndose fundamentalmente a través de la actividad del órgano
productor, la Diputación Provincial. El archivo contiene fondos de diversa procedencia.
El conjunto de fotografía artística contemporanea reúne la obra grafica de los principales
artistas leoneses o de artistas que hayan trabajado en la provincia, como Julia Gonzalez
Liébana, Cesar Augusto Patricio, Ramón Casas, Cristina García Cordeiro, Vicente Cañón,
Jesús Redondo, Marees, Gonzalez Macías, etc.
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Fig. 1
(Fuente: Archivo
Municipal de

l eón)

El fondo de fotografía documental procede de los expedientes e informes relatives a
la conservación y restauración de los bienes inmuebles de la provincia, de la
documentación del Departamento de Turisme, y de los "encargos" realizados por la
Diputación Provincial.
Por último, destacan sus colecciones históricas: la del Marqués de Santa María del Villar
(600 fotografías, datadas entre principies del siglo XX hasta la década de los setenta), la
colección de Loty (296 placas de vidrio digitalizadas), y otros fondos de diversos fotógrafos
leoneses o que han trabajado en esta provincia como Winocio Testera, José María Cordeiro,
Garay, José y German Gracia, Antonio, Marina Riesco, etc.
Conclusiones:
• La importancia histórica y documental de los fondos fotograficos leoneses no se
corresponde con el tratamiento, clasificación y organización dado por las instituciones
archivísticas a estos fondos, quizas por una cierta falta de concienciación sobre esta
realidad .
• La difusión de estos fondos no es una tarea facil dado que estos archivos no disponen
de pagina Web ni sus fondos se encuentran informatizades ni catalogades.
• En general, la consulta y acceso se realiza de forma manual, salvo en un caso (Archivo
Municipal de León) en que se dispone de una base de datos para su localización y
recuperación
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DE OLOT A MALAGA. LA FOTÓGRAFA SABINA MUCHART COLLBONI

M. de los Santos García Felguera
Universidad Complutense de Madrid

Uno de los personajes mas interesantes de la fotografía española en el cambio del siglo
XIX al XX es una mujer, Sabina Muchart Collboni.
Desde 1986 (Yañez Polo), se conocía la existencia del estudio de fotografía «S. Muchart»
en Malaga, en buena medida gracias a la serie de postales que editó R. Alvarez Morales, en
las que podemos ver de todo: «tipos», escenas de sabor popular y de cortejo, vistas de
monumentos de la ciudad y de lugares emblematicos como la coracha o el puerto e inclusa
reportajes de actualidad, como el naufragio del buque aleman Gneisenau en diciembre de
1900; se conservan también algunos retratos, sobre todo de niños.
La existencia del estudio -«S. Muchart»- se conocía también por las fotografías y
postales (ademas de los cartones a los que van pegadas las fotos durante unos años), que
reproducen la fachada de la plaza de la Constitución (números 16 al 22), en los dos últimos
pisos, con la característica galería acristalada. Pero hasta 1994 no supimos que la S de «S.
Muchart» respondía a un nombre de mujer, Sabina. Fue un investigador malagueño (J.A.
Fermindez Rivero) quien se dio cuenta de ello y reivindicó su figura.
Ahora, gracias a las últimas investigaciones que he realizado este año en archivos
malagueños y catalanes, he podido sacar a la luz numerosos documentos que permiten
conocer mejor a esta fotógrafa, , que tuvo un estudio de fotografía abierto en Malaga a su
nombre entre 1895 y 1925 (por lo menos y quiza hasta 1929), lo que la convierte en una figura
absolutamente excepcional.
Uno de los motivos de traerla a estas Jornadas es que Sabina Muchart nació en Olot.
Una de nuestras mejores -y escasas- fotógrafas profesionales, activa ya en siglo XIX era
catalana y desarrolló toda su vida profesional en Andalucía, concretamente en la ciudad de
Malaga.
Lo que hemos encontrada en el curso de estas investigaciones ha sido, por una parte,
en Olot (Arxius de la parroquia de San Esteve y Municipal), los datos de su nacimiento (20 de
noviembre de 1858) y la documentación sobre sobre su familia -padres, hermanos, abuelos,
etc-, entre e llos la de Francisco (nacido en 1867 y fallecido en Mal aga en 191 O), que trabajó
con ella en Malaga durante unos años. Así, hemos podido establecer con certeza la estancia
de Sabina en Olot desde su nacimiento hasta 1871, cuando tenía catorce años, y su marcha
de allí con quince o dieciséis, acompañando a tres hermanos mayores: Manuel (nacido en
1847), Esteban (nacido en 1849 y fallecido en Malaga en 1921) y Luis (n. en 1856), que ya
habían salido antes de la ciudad , en algún momento entre 1867 y 1871.
Por otra parte, la documentación malagueña (Archivos Diocesana, Municipal y Díaz
Escobar) nos ha permitido establecer las primeras actividades de Sabina en la ciudad
andaluza, con 16 o 17 años, mucho antes de dedicarse a la fotografía. Su primera ocupación
fue el comercio; entre 1877 y 1882, los hermanos Muchart tuvieron sucesivamente dos
tiendas de tejidos al pormayor, Las novedades, situadas en una zona céntrica de Malaga y
bastante prósperas, a juzgar por el número de dependientes que trabajaban con ellos. No es
extraño que se dedicaran precisamente a este comercio, teniendo en cuenta que uno de los
hermanos que se quedó en Olot (Salvador, n. en 1854) era tejedor y que ésta era una de las
principales actividades de la ciudad catalana por esos años. A pesar de que la tienda se
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anuncia en las Guías comercia/es de la ciudad, esta actividad había pasado desapercibida a
los investigadores hasta ahora.

Anuncio de la tienda de telas
de los hermanos Muchart,
1881, Muñoz Cerissola,
Guía general de Anda/ucfa,
1881.

La documentación de los archivos malagueños nos ha permitido también establecer los
lugares de la ciudad donde vivió Sabina y comprobar que la mayor parte del tiempo mantuvo el
estudio de fotografía ella sola, a excepción de los años que pasó con ella un hermano menor,
Francisco (entre 1895 y 1910), que pudo colaborar con ella; otros, en los que fue a vivir con ella
uno de los hermanos mayores, su «padrina» Esteban (entre 1918 y 1921), no cuentan a efectos
profesionales porque se trataba de un hombre anciana y jubilada que llegó en busca de ciudados
y murió en Malaga. En Malaga también murió Sabina el 21 de marzo de 1929.
Agradezco a David lglesias Franch su ayuda inestimable para la realización de este estudio, así como a mosén
Solà, Gregorio Escalada, lgnacio Gómez Alvarez y a los profesionales de los archivos de Olot y Malaga.
NOTA
1. Ver la edición RDl de estas Jornadas y García Falguera, M. S, "José Spreafico, Enrique Facio y Sabina Muchart.
Nuevos datos sobre fotógrafos malagueños del siglo XIX y principios del XX", Malaga, Boletín de Arte de la
Universidad, 2204.
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Plaza de la Constitución,
Malaga, tarjeta postal, posterior a 1902.

Sabina Muchart,
Una victoriana,
tarjeta postal , principies del siglo XX.

189

EL FONS XICART A L'ARXIU HISTÒRIC DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES
DE CATALUNYA - DEMARCACIÓ GIRONA

Rosa Maria Gil, Gemma Domènech

Introducció
En aquest principi de segle la imatge ha esdevingut un valor en alça en tots els camps,
també en el de la història: l'historiador ha vist com la fotografia esdevenia un testimoni capdal
per conèixer la història dels últims cent anys.
És en aquest marc, que cal reconèixer la importància del arxius fotogràfics com a
fideïcomissaris d'aquesta font de memòria col·lectiva, assegurant-ne la seva conservació tot
posant-la al servei de la comunitat. Per tant, ens felicitem de poder presentar l'ingrés a l'Arxiu
Històric del Col·legi d'Arquitectes d'un fons fins ara inèdit, per alguns considerat perdut: la
col ·lecció de fotografies de Joan Xicart.
El Fons
El Fons d'imatges Joan Xicart, ingressat l'any 1997, està integrat per 1358 positius
estereoscòpics sobre vidre, que es poden datar entre els anys 1900-1950. Tot i el seu volum ,
aquest no és un fons íntegre: és coneguda la destrucció d'una part important de la col·lecció
després de la mort del fotògraf. A més, durant els recents treballs de catalogació, hem pogut
localitzar imatges de Joan Xicart en mans de la família i a l'Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya (34 fotografies).
El Fons Xicart va ingressar desproveït de tota documentació. Durant la catalogació hem
recorregut el llarg camí que va del desconeixement absolut del seu autor i del context d'on varen
sorgir les imatges, fins arribar a la recuperació per a la història de la fotografia i de l'excursionisme científic català d'una figura com Joan Xicart i Aigual, que se'ns ha revelat com un dels
fotògrafs destacats en el primer terç del segle XX. Peça clau per acomplir aquests objectius va
ser la pista facilitada per les mateixes imatges, que amb els seus continguts revelaven una
possible vinculació al Centre Excursionista de Catalunya, institució capaç de donar suport als
grans viatges alpins retratats per Xicart. Aquesta intuïció es va confirmar amb escreix al
documentar la importància del fotògraf a l'entitat, juntament amb la feliç troballa de la publicació
d'un nombre important de les imatges del fons en els butlletins del Centre. Fonamental va ser
també, localitzar els descendents de Joan Xicart, als quals volem agrair l'amabilitat que ens han
dispensat, i que amb les dades biogràfiques aportades han permès la identificació d'una part
important del fons, especialment aquelles fotografies de caire més familiar.
El Fotògraf. Joan Xicart i Aigual (1878-1954)
Joan Xicart i Aigual, nascut a Barcelona el 18 d'octubre de 1878, es dedica a la fotografia
de forma amateur, les estones que li deixa lliure la feina diària en el negoci de teles i matalassos
que regentava a la Rambla Catalunya de Barcelona. Aquesta afecció Xicart la desenvolupa
fonamentalment a redós de dues entitats: el Centre Excursionista de Catalunya, on ingressa a
finals de 1919, i l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, de la qual és membre fundador l'any 1923.
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La vinculació de Joan Xicart amb el CEC va més enllà de la d'estrictament soci, formant
part de diverses juntes directives i publicant regularment fotografies de les seves excursions
a la Fulla de la Secció Fotogràfica i en els Butlletins del Centre.
Les Imatges
La recuperació i l'estudi d'una col·lecció de fotografies permet sempre diverses lectures,
totes d'igual rellevància . El valor intrínsec de la peça original, que després de moltes
vicissituds arriba als nostres dies com a testimoni d'una cultura material avui desapareguda.
El valor documental que aporta cadascuna de les imatges pel seu contingut iconogràfic, com
a instantània del passat. ~aproximació al seu autor mitjançant l'anàlisi dels temes escollits en
el conjunt de la col ·lecció, que ens parlen dels interessos i valors del fotògraf i de la societat
en la que va viure.
Així doncs, l'estudi de les 1358 fotografies que integren el fons d'imatges Joan Xicart
revelen els interessos del fotògraf i del seu temps. Els temes que hi apareixen són els propis
de l'època: la descoberta del país i la recuperació del patrimoni. No hi falten les imatges de
Núria, les dels principals cims del Pirineu, ni les dels conjunts monumentals més emblemàtics
de Catalunya: Poblet, Santes Creus, Sant Cugat del Vallès, etc. Però, aquest afany de
descoberta i aquest interès pel patrimoni, en el cas de Xicart, va més enllà de les nostres
fronteres, animant-se a recórrer les rutes alpines acabades d'establir per a l'excursionisme i
retratant ciutats europees com Berlín o París, autèntics símbols de la modernitat. Una
preocupació per estar al dia que té el seu màxim exponent en els reportatges de l'Exposició
de la Houille Blanche et Tourisme de Grenoble de 1925, o de l'Exposició Universal de
Barcelona de l'any 1929. Però, com tot fotògraf, Joan Xicart no deixa passar l'oportunitat de
retratar el seu entorn més proper; sovintegen les imatges dels fills, especialment practicant
els nous esports d'hivern i de les nétes durant les vacances.
En darrera instància, les imatges de Joan Xicart ens ofereixen un retrat d'aquella petita
burgesia il·lustrada que, fins a l'esclat de la Guerra Civil, recorria el país a la redescoberta del
nostre patrimoni i alhora viatjava per tot Europa com a símptoma de modernitat. Retrat que
compta amb el valor afegit de la qualitat artística del seu autor, com avalen els guardons i
premis obtinguts al llarg de la seva vida.

27884
Vista de Palma amb la Catedral i
el Palau de l'Almudaina. Entorn a 1922.
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27561
La Torre Eiffel i un pavelló
de l'Exposició Universal de París
de 1889 (França).
Primer terç del segle XX.

27114
Grup d'esquiadors
a les pistes de
Bagneres de Luchon (França).
Entorn a 1922.
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LA GÉNESIS DE LOS ARCHIVOS DIGITALES DE FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
Eduardo Gradío de Fraga, Gabriel Betancor Quintana
Fundación para la Etnografía y Oesarrollo de la Artesanía en Canarias (FEDAC)

El ocaso comercial de la fotografía químico-analógica, condicionado por los constantes
avances de la tecnología digital, se encabalga con el creciente interés social hacia el mundo
de la fotografía antigua. Este interés se manifiesta tanto en el ambito institucional como
privado en la diversidad de proyectos de creación de archivos digitales de fotografía.
Multitud de fotografías y otros artefactos fotograficos antiguos se acumulan, tanto en
manos de particulares como en los almacenes de instituciones públicas y/6 privadas, a la
espera de que las sociedades avanzadas contesten la siguiente cuestión ¿qué hacer con el
ingente patrimonio grafico acumulado en mas de 150 años de practica fotografica?
La experiencia acumulada, particularmente en los ambitos locales y de medianos fondos
-entre 50.000 y 100.000 imagenes-, permite y requiere la realización de una primera
aproximación teórica a la creación de archivos digitales de fotografía histórica. Reflexión teórica
que no tiene por objeto la construcción de ningún
cuerpo normativo acerca de la creación de
archivos digitales de fotografía histórica. Aproximación que tiene por objeto reflexionar acerca de
los diversos procesos que ponemos en practica
desde que «rescatamos» cualquier colección de
fotografías antiguas, amorosamente guardada en
cajas de zapatos, albumes compuestos con
papel y cartén acido y preciosamente decorados
con PVC, hasta que hemos garantizado científicamente la conservación de los artefactos
fotograficos, digitalizado sus imagenes y puesto
al servicio de la sociedad sus contenidos
icónicos.
La recepción de colecciones de fotografías antiguas plantea dos tareas inmediatas:
inventariaria y realizar un tratamiento de choque para eliminar y/ó mitigar los procesos de
deterioro mas preocupantes. En esas tareas inmediatas y urgentes se expresa el objetivo
común de Convertir una colección de fotografías antiguas en un Archivo de Fotografía Histórica.
La misión
Para la consecución de este objetivo hay que garantizar la conservación de los artefactos
fotograficos, su digitalización para garantizar el uso social de las imagenes sin deteriorar los
originales y crear los instrumentos de catalogación y búsqueda que hagan viable el acceso
del público en general a los fondos del Archivo.
La conservación precisa la asignación de un espacio adecuado, el establecimiento de los
parametros medioambientales idóneos y la adquisición de materiales de conservación
específicos para esta tipología documental.
La digitalización de fondos fotograficos requiere la adquisición del equipamiento
informatico adecuado, la formación de personal y la definición de estandares y control de
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calidad de la imagenes obtenidas tras la
digitalización (calibración de aparatos, resolución,
cuñas densitométricas y colorimétricas, formatos,
copias de seguridad, ... ).
Pero el uso social de las imagenes digitalizadas
demanda su catalogación e ingreso en una base de
datos que permita realizar búsquedas específicas y
confeccionar unidades de información grafica (los
albumes tematicos de fotografía histórica). Para ello
se debe confeccionar la estructura de una base de
datos y planificar el ingreso de los datos que
documenten cada imagen que se obtenga en la
digitalización; empezando por una descripción
icónica y por los datos suministrados en origen, y
terminando por su catalogación tematica, geografica,
cronológica y técnica. A partir de dicha base datos
podremos generar albumes tematicos de fotografía
para exponer en la Web, con lo que cualquier usuario
puede acceder a los fondos de nuestro Archivo.
Adquisición e inventariada, conservación,
digitalización, catalogación, y difusión de albumes
tematicos en la web son las etapas principales en la
creación de los archivos digitales de fotografía. Como
partes del mismo proceso tienen y comparten
objetivos comunes, no obstante tienen en sí, cada una de elias, entidad suficiente como para
analizarlas por separado.
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NOTES SOBRE DAGUERREOTIPS LITERARIS DEL SEGLE XIX

Josep Martí i Baiget

La descripció dels personatges de ficció ha anat canviant amb l'evolució de la literatura.
Durant segles l'únic suport físic del retrat literari ha estat el retrat pictòric. La irrupció del
daguerreotip en la vida pública occidental el 1839 representa un punt d'inflexió?
Per portar a terme la visualització de l'ús del daguerreotip en la literatura del segle XIX,
he explorat electrònicament prop de sis-centes obres literàries de creació. Totes les obres
explorades van ser escrites per autors de primera línia. De les lectures prèvies d'obres del
segle XX m'havia format la idea que els literats de mitjans del segle XIX haurien incorporat
ràpidament la fotografia a les seves obres, però no va ser ben bé així. El retrat pictòric pesa
molt més que el fotogràfic al llarg de tot el vuit-cents. El resultat final, doncs, no és el que
inicialment m'havia plantejat com a previsible, però no per això deixa de ser interessant. De
les prop de sis-centes obres explorades, en un 40% hi apareix la fotografia, però no sempre
com a objecte. Ara bé, si reduïm aquesta exploració al període àlgid del daguerreotip (18401865), ens trobem que aquest percentatge baixa substancialment, i ens queda situat per sota
del 30 %. Les causes d'aquesta escassa presència inicial les hem de buscar en diversos
motius: d'una banda la fase inicial en que es trobava el realisme literari; de l'altra, el fet que
quan els autors escriuen de temes contemporanis, ho fan generalment sobre el passat
immediat i no sobre el present. La localització del mot daguerreotip en aquesta primera
dècada s'ha de compartir entre les obres de ficció, i les de la literatura més descriptiva.
Balzac, el 1846, fa referència al daguerreotip a la novel-la El cosí Pons com un gran
descobriment. Resulta més interessant la referència de Nerval en l'evocació que ens ha deixat
del París nocturn a Nuits d'Octubre (1852), on ens el descriu com un instrument de paciència
destinat als esperits fatigats. Entenc la referència de Flaubert al daguerreotip a Madame
Bovary (1857) com una normalització social dels retrats daguerreotipats. En les obres
explorades dels germans Goncourt he trobat objectes fotogràfics en tres de les seves
novel-les. Una referència a la fidelitat del daguerreotip a Renée Mauperin, i les referències a
Char/es Demailly, són molt més interessant des de la vessant literària, en tant que els
germans Goncourt contraposen la fidelitat a la realitat que mostra el daguerreotip a la
caducitat del romanticisme. En aquesta novel-la els Goncourt aprofiten el mot daguerreotip
per situar l'escriptor protagonista una mica més enllà del realisme literari vigent.
També el1846 trobem la primera referència al daguerreotip de l'escriptor nordamericà N.
Hawthorne al seu conte La marca de Naixement, en el que retrata la seva esposa tot fent que
els raigs de llum es projectin sobre una placa de metall brunyit. Em resulta lògic, que el primer
daguerreotipista que protagonitza una gran novel-la sigui nordamericà. Es tracta de Holgrave,
a La casa de les set teulades (1851) de Hawthorne. A l'obra The Blithedale Romance (1852)
Hawthorne ens descriu uns quadres a l'oli penjats a les parets, en un dels quals les plomes
dels ànecs hi apareixen pintades amb la precisió d'un daguerreotip. Entre 1852 i 1860
Hawthorne va residir a Europa, i en els dietaris de la seva estada a Anglaterra, ens descriu la
casa d'un daguerreotipista a Liverpool.
A Espanya el primer exemple el tenim en l'obra de Ramon Mesonero Romanes,
Recuerdos de Viaje por Francia y Bé/gica 1840-1841 (1841). M'ha sorprès la quantitat de
vegades que apareix el terme daguerreotip en la literatura castellana a partir de 1850. ~he
detectat en deu obres que es corresponen a Lagrimas (1850), Clemencia (1852), Cosa
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cumplida ... só/o en la otra vida. Dialogos entre la juventud y la edad madura (1857) i El
Alcazar de Sevilla (1862), de Fernan Caballero; al conte Coro de Angeles (1858) , i als poemes
A Daguerre (1870) i A Velazquez (1870) , de Pedro Antonio de Alarcón; a El Audaz (1871 ), de
Pérez Galdós; a Un viaje de Novios (1881 ), de E. Pardo Bazan; a Pedro Sanchez (1883), de
J.M!! de Pereda; i a las Fisonomías contemporaneas (1885) de Selgas y Carrasco. Ara bé, totes
les referències són, amb l'excepció de la de Selgas y Carrasca i els poemes d'Aiarcón,
extremadament simples i intranscendents. Només dues, la de la Pardo Bazan i la de Pereda es
concreten en l'objecte fotogràfic, la resta són un testimoni de les propietats més valorades en
el daguerreotip: l'exactitud i el realisme. El text de Selgas y Carrasca publicat el 1885, tres anys
després de la seva mort, s'ha de situar entre els que fan l'elogi de l'invent. Els que més m'han
sorprès d'aquests textos són els poemes d'Aiarcón. No comptava que algú, a Espanya, hagués
escrit un panegíric d'aquesta mena dedicat A Daguerre. Clar que també cal tenir present que
Alarcón n'escriurà un altre dedicat a Velazquez, on situa aquest per damunt de Daguerre.
A més de les obres citades fins aquí, he trobat el mot daguerreotip a Barchester Towers
(1857) d'Anthony Trollope, a Pluja de primavera (1871) d'lvan Turgueniev, a Els Europeus
(1878) d'Henry James, a The Californian's tale i Life on the Mississipi (1883) de Mark Twain,
i al conte L'Ermità (1886) de Guy de Maupassant.

La versió completa d'aquesta comunicació es pot consultar a:
La versión completa de esta comunicación se puede consultar en:
La version complète de cette communication peut se consultar à:
The complete version ol this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php
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LA CONSERVACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES
DEL MUSEU FREDERIC MARÈS
Pau Maynés Tolosa

El públic interessat en la història de la fotografia trobarà en la col-lecció que conserva el
Museu Frederic Marès un conjunt d'objectes molt interessant i sorprenent.
Es tracta d'un conjunt d'unes 4.500 fotografies, positives o negatives, sobre metall, vidre
i paper, impressions fotomecàniques i àlbums, i de 49 aparells fotogràfics que daten d'entre
el 1820 i el 1920. Les fotografies representen un remarcable conjunt de retrats i de fotografia
documental relacionada amb la ciutat de Barcelona.
La part més important del conjunt es troba actualment a la Sala 38, que conté 254 obres
que en total contenen 3.139 fotografies. En vitrines, pupitres, torniquets i murs s'hi exposa, tal
i com Marès l'havia disposat, l'important conjunt de fotografies en estoig, la col-lecció de
cartes de visita, de fotografia documental de Barcelona, altres retrats emmarcats, postals,
aparells i accessoris fotogràfics, i àlbums.
Pel seu nombre, qualitat i procedència diversa, les fotografies en estoig (daguerreotips,
ambrotips i ferrotips) formen un dels conjunts més importants de fotografia primitiva del país.
Cal destacar-ne el nombre de daguerreotips presents (90), com també algunes peces
excepcionals, per exemple el conjunt de 8 daguerreotips emmarcats, dos conjunts de 15
ferrotips emmarcats i diverses peces il·luminades.
La col·lecció de carte-de-visite és també notable pel nombre d'unitats que conté, però
sobretot per la classificació peculiar (tipologies humanes) i el mode d'exposició (torniquet)
ideat per Marès.
El pla de conservació
L'any 2002, la direcció del Museu va establir un calendari d'actuació per recondicionar la
Sala de fotografia. El treball es va dividir en cinc fases successives:
• Definició d'un pla de conservació compatible amb el pla museogràfic del Gabinet del
Col-leccionista.
• Desmuntatge de l'exposició actual i documentació de les obres.
• Condicionament d'un local adaptat per a la futura exposició permanent.
• Intervencions de conservació i restauració.
• Reinstal-lació de les obres.
Desmuntatge i documentació
Un cop definit el pla de conservació per a la col·lecció, es va desmuntar l'antiga exposició
a fi de documentar adequadament cada una de les peces i establir informes de conservació
individualitzats que permetessin definir i prioritzar amb exactitud les operacions de conservació
i restauració.
L'emmagatzematge de les obres es va fer dins de caixes de polietilè adaptades a
l'emmagatzematge de fotografies amb goma escuma de polietilè semirígid.
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Condicionament d'un local adaptat
Com preveu el «Programa tècnic de l'exposició permanent» esmentat anteriorment, les
instal·lacions de la Sala de fotografia seran millorades per acollir-hi la nova exposició. Les
vitrines existents es condicionaran hermèticament per aconseguir generar un microclima interior
controlat i estable quant a temperatura, humitat relativa, contaminants atmosfèrics i il·luminació.
Quant a la il·luminació de les fotografies s'ha optat, per instal·lar un sistema d'il·luminació
intermitent, dirigit per un detector de presència de gent a la sala.
Intervencions de conservació i restauració
Atès que l'estat de conservació de la col·lecció era deficient, i que el nombre de peces
era elevat, es va proposar de fer una intervenció general de neteja, estabilització de les
degradacions i recondicionament en materials de conservació. Les operacions de restauració,
de caràcter estètic i no essencials per la conservació de les obres, són opcionals per a les
obres que es decideixi en un futur.
Reinstal-lació de les fotografies
Un cop condicionat el nou espai de la Sala 38, les obres es reintal-laran dins les vitrines
originals recondicionades. Les fotografies no es colocaran al seu emplaçament original, sinó en
funció de les noves àrees temàtiques decidides en el pla de conservació, afavorint-ne una
presentació cronològica i tècnicament coherent, de manera que aquesta nova presentació pugui
servir, a partir d'ara, de referència per a l'estudi i difusió de la història de la fotografia a casa nostra.

la versió completa d'aquesta comunicació es pot consultar a:
La versión completa de esta comunicación se puede consultar en:
la version complète de cette communication peut se consultar à:
The complete version ol this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdaplcatljornades_ actes.php
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MESURA DE LA QUALITAT EN LA DIGITALITZACIÓ
DE COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES
Carles Mitjà, Jaume Escofet
CITM I Escola de Fotografia FPC I UPG - Departament d'Òptica i Optometria I UPG

Les recomanacions a l'entorn de la correcta digitalització de col·leccions fotogràfiques,
esmenten explícitament la necessitat de conservar vinculades a l'arxiu resultant de
l'esmentada digitalització les dades de caracterització de l'equipament utilitzat.
Una de les dades considerades rellevants en aquest context, és la funció de transferència
de la modulació (MTF per Modulation Transfer Function) del sistema de digitalització utilitzat.
La MTF proporciona una informació numèrica i objectiva de l'expectativa de qualitat proporcionada per la càmera o l'escànner.
El treball que es presenta proposa un mètode per la determinació de la MTF d'una
càmera fotogràfica digital o un escànner mitjançant el registre d'una vora patró preparada per
l'usuari amb mètodes gràfics i impressió amb impressora de doll de tinta de qualitat
fotogràfica. A tall d'exemple, es mostren els resultats de la mesura de la MTF de tres càmeres
fotogràfiques digitals i dos escànners.
El càlcul de la MTF s'ha realitzat amb el programa Sfrwin 1.C? de Labvie'l/'l, específicament dissenyat per determinar la MTF d'un sistema a partir de la imatge d'una vora.
Resultats de les Càmeres
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Gràfics MTF de
les càmeres analitzades
amb el mètode que es
presenta. A l'esquerra
es mostren els resultats
de les mesures en direcció
horitzontal i a la dreta
els corresponents a
les mesures en direcció
vertical.
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A la Taula 1 es comparen els valors dels resultats de les tres cameres provades amb el
mètode proposat:
CAME RA

M per a la
freqüència
1xNyquist

M per a la
freqüència
0,5xNyquist

0,10
O,11

0,37
0,37

0,02

0,40

0,37

Respatller (1 b), mesura vertical

0,01

0,44

0,37

Càmera SLR professional, mesura horitzontal

0,03

0,22

0,37

Càmera SLR professional, mesura vertical

0,01

0,26

0,37

Càmera prosumer, mesura horitzontal

0,11 (+)

0,29

0,31

Càmera prosumer, mesura vertical

0,04 (++)

0,04

0,18

Respatller (1 a), mesura horitzontal
Respatller (1 a), mesura vertical
Respatller (1 b), mesura horitzontal

Freqüència
en cicles/píxel
per M = 0,1
0,50
0,50

Taula 1
+) Encara que a la freqüència de Nyquist la càmera prosumer reté un valor de O, 11 per el factor de transferència de la modulació M mesurat en la direcció horitzontal, aquest baixa a 0,05 per a una freqüència de 0,8x Nyquist.
++)Per a la mesura en la direcció vertical, la camara prosumer reté un valor de factor de transferència de la modulació M de
0,04 a la freqüència de Nyquist. No obstant, aquest valor baixa a 0,00 para una freqüència de 0,75x Nyquist.

Resultats dels Escànners

MTF del canal de !luminància.
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Fig. 2.
Gràfics MTF de
les resolucions
interpol·lades de
300 i 600dpi i de
la resolució òptica
anunciada de
1200dpi, en
un escàner del
sector d'electrònica
de consum (4).
Les sagetes
indiquen la
freqüència de
Nyquist per
cadascuna de
les resolucions
provades.
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MTF del canal de lluminància.
Escàner professional de gama alta.
Mesura en direcc:ió horitzontal ~ les resolucions de 600dpl interpol·lada I 309 i 928dpi òptiques
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Fig. 3.
Gràfics MTF de la
resolució interpol-lada
de 600dpi i de les
resolucions òptiques
anunciades de
309 i 928dpi,
en un escànner
professional de gama
alta (5). Les sagetes
indiquen la
freqüència de Nyquist
per cadascuna de les
resolucions provades.

A la Taula 2 es comparen els valores dels resultats dels dos escànners provats amb el
mètode proposat:
Freqüència
en cicles/mm
per M =0,1
4,7
8,7

Electrònica de consum; mesura horitzontal, 300dpi

0,22

M per a la
freqüència
0,5xNyquist
0,53

Electrònica de consum; mesura horitzontal, 600dpi

0,08

0,35

Electrònica de consum; mesura horitzontal, 1200dpi

0,00(+++)
0,42

0,08
0,70

0,18

0,52

8,7
6,0
11,3

0,08

0,35

17,8

ESCÀNNER

M per a la
freqüència
1xNyquist

Professional; mesura horitzontal, 309dpi (++++)
Professional; mesura horitzontal, 600dpi
Professional; mesura horitzontal, 928dpi

Taula 2
+++) A destacar que la retenció de contrast a la resolució òptica anunciada és zero i, per tant, la imatge no es visualitzable.
Aquesta resolució no representa cap avantatge, en termes de qualitat de la imatge resultant, sobre la interpol-lada de
600dpi.
++++) La corba MTF per aquesta resolució mostra la presència d'una màscara d'enfocament encara que aquesta opció es va
desactivar en el programa de gestió de l'escànner.
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EL CENTRO HISTÓRICO FOTOGRAFICO DE LA REGIÓN DE MURCIA (CEHIFORM):
UNA VÍA HACIA LA PROTECCIÓN, CATALOGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA"
José Fernando Vazquez Casi/las
Uníversídad de Murcía

Con la llegada del nuevo siglo en la ciudad de Cartagena se crea el Centro Histórico
Fotografico de la Región de Murcia, Cehiform, que se presenta como la primera institución de
caracter oficial de esta zona para el desarrollo del ambito fotografico. En este sentido, el 27
de noviembre de 2001 aparecía publicada, dentro del Boletín Oficial de la Región de Murcia,
(BORM), la orden de 16 de noviembre de 2001 de la Consejería de Turismo y Cultura por la
que se creaba el Centro Histórico-Fotografico de la Región de Murcia1 -el centro como tal
abre sus puertas de forma oficial el 9 de mayo del 2002.
En el planteamiento de funciones que debe cumplir esta institución queda reflejada la
importante tarea que debe de ejecutar en favor de la fotografía. De este modo, su labor queda
encuadrada en la acción de catalogar, conservar y difundir tanto el pasado como el presente
de la fotografía regional/ por lo que es de gran valor para el mundo de la historia fotografica
murciana y se convierte en claro referente para el futuro de la imagen en nuestra región.
El organismo esta ubicado en la tercera planta del Palacio Aguirre, situado en la Plaza
de la Merced número 16. En él, para el desarrollo de sus actividades, cuenta con diversos
habitaculos que cubren los distintos aspectos para los que esta preparada este centro. Dentro
de todas sus dependencias destacan, por la funcionalidad que se les predetermina, el
laboratorio, el deposito o archivo y la biblioteca.
En la actualidad, el archivo posee mas de veintidós mil negativos que abarcan desde el
gran formato al paso universal. En este sentido, destacan colecciones como la de José Casaú,
Fernando Navarro y Martínez-Biaya. La obra de José Casaú se adquiere en el 2001 , de ella se
conservan alrededor de 3641 negativos, de los que 2535 corresponde a placas de cristal que
oscilan entre el 13 x 18 y el 1O x 15. El resto de los negativos, 1106, son de película, en los
que encontramos placas de 13 x 18, 6 x 9 o 35 mm. 3 La obra de Fernando Navarro, depositada
en el año 2002, esta compuesta por 2452 negativos todos e llos de placas de cristal de formato
13 x 18.4 En cuanto a la colección Martínez-Biaya, 5 que fue depositada también en el 2002,
consta de unos 6032 negativos que contienen una amplia gama de formatos: placas de
13 x 18,1 O x 15, 6 x 9, 6 x 6, o 35 mm.6 Ademas la entidad cuenta desde el año 2003 con parte
de la obra de Juan Saez Tornell, Antonio Abellan , Gines López y Juan Orenes.
En cuanto al equipo humano se refiere, desde la creación del organismo se pone al
frente de su dirección a Juan Manuel Díaz Burgos, que sigue en la actual idad el mismo cargo.
El grupo de trabajo se completa con el fotógrafo Antonio López Mateo, que prestara sus
servicios desde el año de su fundación. Éste se ocupa de parte del laboratorio, así como de
la organización y mantenimiento del archivo.
Todo este engranaje se pone al servicio de la salvaguarda del patrimonio fotografico. con
este fin, tras la llegada de los fondos al centro, se siguen tres puntos fundamentales de
procesado del material: limpieza, conservación y archivo; positivada; y digitalizado del mismo.
Hecho esto, se pasa a la difusión mediante diferentes caminos practicos. Entre las primeras
actuaciones llevadas a cabo, se encuentra la publicación y exhibición del trabajo de dos
autores históricos de la Región de Murcia. El primer volumen editado esta dedicado al
fotógrafo Fernando Navarro, artífice de Totana. 7 De la misma forma, se ha realizado una
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exposición de su trabajo en su ciudad natal, que ha pasado después por Cartagena y Murcia.
El segundo, publicada en el mes de diciembre de 2002, correspondió a José Rodrigo, 8 y, al
igual que en el caso anterior, se organizó una exposición en su ciudad de origen , en este caso
Lorca, que después pasó a Cartagena. En el 2003, se publicó el tercer número de esta serie,
dedicada a Los Tan i -Estanislao Ripoll Pérez y Estanislao Ripoll Díaz-.9 Y, como sucedió con
los dos casos anteriores, se presentó con una muestra fotografica en la ciudad de ambos
autores: Yecla. Cerrando esta faceta se encuentra la reciente edición y exhibición, realizada
en Cartagena, del trabajo de Carlos Gallega,10 que viene a enriquecer aún mas la contribución
de este centro oficial.
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NOTAS
* Quiero dar las gracias por la ayuda prestada para el desarrollo de este texto al Centro Histórico Fotografico
de la Región de Murcia, Cehiform.

1. BoRM, I. Comunidad Autónoma, 3. Otras disposiciones, Consejería de Turismo y Cultura, 11950 Orden de 16
de noviembre de 2001 de la Consejería de Turismo y Cultura por la que se creaba el Centro HistóricoFotogréifico de la Región de Murcia, número 275, 27 de noviembre de 2001 , p. 15207.
2. lbidem.
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pasaron por el estudio fotografico.
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autores como Juan MARTíNEZ BLAVA, Antonio LóPEZ PÉREZ, Antonio LóPEZ Ru1z y José LóPEZ Ru1z.

6. Todos ellos pertenecen a los ejercicios ejecutados entre 1948 y 1965.
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La versió completa d'aquesta comunicació es pot consultar a:
La versión completa de esta comunicación se puede consultar en:
La version complète de cette communication peut se consulter à :
The complete version ol this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/catljornades_actes.php
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Relació d'experiències presentades

D'acord amb les condicions de participació a les Jornades, els textos d'aquesta Tribuna
d'Experiències es poden consultar a:

http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php

RELACIÓ D'EXPERIÈNCIES PRESENTADES
El Centro de Documentación de la lmagen de Santander (CEDIS)
Manuela Alonso Laza

Recuperació de fons audiovisuals en perill de pèrdua definitiva
Antonio Bartolomé, Carme Codina, Antoni Mercader, Cilia Willem
Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica (UB, DEVP)

La fotografia urbana, màquina del temps. Breu assaig sobre el valor i ús de les co/.leccions
fotogràfiques als museus de la ciutat
Edmon Castell
Museo de Bogota

Fototeca de la Autoridad Portuaria de Valencia
Amparo Costa

El Archivo Fotografico Loty. Plan de conservación preventiva
Pilar Pérez Narcisa, Angela Jimena Pinil/a Acosta

Conservación y restauración de cuatro mosaicos de la Facultad de lngeniería de la
Universidad Nacional de Colombia
Angela Jimena Pinilla Acosta, Federico Rodríguez Me/o
Universidad Externado de Colombia. Facultad de Restauración de Sienes Muebles

El Fons Fotogràfic de Lluís Terrés i Pàmpols
Josep Ignasi Rodríguez Duque
Servei d'Audiovisuals de l'Institut d'Estudis llerdencs

L'Espiral de la Història: una coproducció del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CROl) i Televisió de Girona (TVGi)
Pau Saavedra Bendito
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge

Digitalización de la Fototeca del CENEAM
Rosaria Tori/ Moreno
Centro de documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
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