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Només han passat dos anys des de la darrera vegada que m’adreçava a tots vostès
des d’aquestes pàgines, i el volum de fons documentals en imatge que gestiona el
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ha crescut de manera espectacular:
més de 3.500.000 de fotografies, 4.000 hores de vídeo, uns 900 títols de pel·lícules i
més de 1.000 hores de so.

Són xifres impressionants, és cert, però hi hem arribat perquè des de l’Ajuntament de
Girona hem tingut la decidida voluntat de convertir el nostre Centre en l’espai de
referència de la documentació generada pels mitjans de comunicació de la ciutat:
Diari de Girona i El Punt pel que fa a les imatges fotogràfiques; Televisió de Girona de
qui en gestionem els fons videogràfic i Ràdio Girona-Cadena Ser, amb qui vàrem
signar un conveni que ha permès l’ingrés d’una part molt valuosa de la memòria
sonora de la ciutat.

I com tots saben, la feina dels tècnics comença precisament a partir del moment en
què aquests materials han ingressat a l’Arxiu: instal·lació adequada, descripció i
catalogació, polítiques de digitalització i difusió.

La desena convocatòria de les Jornades Imatge i Recerca reflecteixen de manera
clara l’interès que des de l’Ajuntament hem donat a aquest àmbit del patrimoni. Hi
hem estat treballant de manera ininterrompuda des de fa més de vint-i-cinc anys i ho
continuarem fent en el futur perquè, afortunadament, no estem sols a l’hora de
plantejar les nostres propostes.

Al nostre costat hi hem tingut des del primer moment l’Associació d’Arxivers de
Catalunya (AAC). Ha estat un encert, sens dubte, i ens ha permès associar el nom de
les Jornades Imatge i Recerca a un col·lectiu de professionals unit, rigorós i exigent
en els seus plantejaments i que ha experimentat una extraordinària transformació en
l’àmbit laboral en aquestes darreres dues dècades.

De l’àmbit professional hem comptat també amb la col·laboració de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya (AMC), de la Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia
de Catalunya (UPIFC), de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i de la
Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD). Ha estat, i ens agradaria pensar que ho continuarà
essent, un recolzament imprescindible, tant per ajudar a difondre la nostra proposta
com per fornir-nos de suggeriments que han estat molt valuosos a l’hora d’elaborar
els continguts de les Jornades.
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En el pla institucional també ens sentim recolzats. La Generalitat de Catalunya, des del
seu Departament de Cultura i més concretament des de la Subdirecció General d’Arxius
i Gestió Documental, ha participat des de fa molt de temps, i de manera més decidida en
els darrers anys, en el sosteniment econòmic de les Jornades. Com també ho ha estat
fent gairebé des del començament la Subdirección General de Archivos Estatales, del
Ministerio de Cultura del Govern espanyol.

A tots els organismes i institucions que acabo d’esmentar, i a totes les persones que en
aquests anys ens han ofert la seva col·laboració i ens han fet costat amb la seva
presència a les Jornades, els vull expressar el meu més sincer agraïment.

Permetin-me, també, que agraeixi la feina feta i feliciti l’equip de treball del Servei de
Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) i del Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge (CRDI). No sempre és fàcil, i sovint ha costat d’entendre per part dels càrrecs
institucionals, la feina dels arxivers responsables de gestionar el patrimoni documental.
En el cas de la ciutat de Girona penso que podem presumir de tenir bons equips
destinats a aquesta important activitat, i el del nostre Ajuntament sap que compta amb el
nostre reconeixement i el nostre suport.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Presentació

Deu Jornades Imatge i Recerca convocades biennalment des de 1990. Divuit anys de
trobades de persones expertes i interessades a debatre, a reflexionar, a aportar, en
definitiva a aprendre i a ensenyar els diferents aspectes vinculats a la gestió del patrimoni
fotogràfic. La continuïtat ha estat, en aquest cas, un valor afegit a una proposta que naixia
en una època en la qual era absolutament impossible preveure las transformacions que
en aquest àmbit s’han succeït.

Aquesta crec que ha estat una de les claus de l’èxit de la trobada de Girona. Intuir, en la
mesura del possible, cap on anaven els canvis. Oferir propostes de treball que
permetessin fer conèixer què passava en centres de treball i de recerca més avançats.
No instal·lar-se en la comoditat d’allò més sabut i garantia d’un èxit immediat i, sovint,
apostar pel risc d’uns continguts innovadors que tenien més dificultats a ser recepcionats.

I uns components fonamentals: rigor en les propostes, generositat en les aportacions i
complicitat de múltiples agents procedents de sectors diversos, però amb la comuna
confluència de la fotografia com a element d’estudi.

Segur que la desena convocatòria de qualsevol jornada o congrés és un bon moment per
fer balanç. L’hem volgut encomanar a Bernardo Riego per dos motius fonamentals.
Primer perquè no només ha estat un dels nostres participants més fidels, sinó per l’alt
valor intel·lectual de totes les seves aportacions. Segonament perquè sabíem que el
resultat d’aquest balanç no seria una laudatio acrítica, sinó que ens seria d’utilitat per a
conèixer (i reconèixer-nos-hi) què havia suposat aquest treball conjunt de gairebé dues
dècades.

L’agraïment que li manifestem el fem extensiu a la llarguíssima nòmina de persones que
han participat en les diferents convocatòries de les Jornades. Sorprèn comprovar com
des d’una ciutat de l’extrem sud d’Europa hem estat capaços de generar les suficients
complicitats per aconseguir fer d’aquest punt d’encontre un referent internacional.
Naturalment que una part d’aquest mèrit cal atribuir-lo al nucli organitzador de
l’esdeveniment, però sense l’interès, el recolzament i la presència constant de centenars
de persones d’arreu de l’Estat, aquest projecte no hauria avançat.

És un moment de fer balanç, és cert, però és també el millor moment per estar atents a
les transformacions que s’estan produint a més velocitat que mai. Ens caldrà adaptar els
continguts i el format de les Jornades a noves exigències i a noves demandes, si volem
mantenir aquest paper capdavanter que avui encara representen.
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En aquests anys hem viscut com a una hipòtesi l’aparició de la fotografia digital, i arribem
a aquesta desena edició certificant la defunció definitiva de la producció de la fotografia
analògica.Tot just acabàvem, almenys al nostre país, d’entendre l’enorme complexitat del
que han estat els procediments fotogràfics del darrer segle i mig i les dificultats de la seva
preservació, quan ens veiem abocats a gestionar una ingent quantitat d’imatges digitals
a les quals ens hi hem d’apropar amb el mateix bagatge metodològic, però amb l’enorme
diferència que suposen els suports electrònics. Hem estat espectadors de l’aparició
d’Internet i estem treballant per convertir-lo en un dels nostres mitjans habituals d’acció i
de comunicació.

Un escenari nou, amb uns reptes canviants i dinàmics que han de servir per estimular
encara més el nostre interès en la gestió del patrimoni fotogràfic. Una gestió que, per ser
garantia d’èxit, requeriria el compromís de col·laboració conjunta tant dels responsables
de les diferents institucions com del conjunt de la ciutadania.

Durant aquestes deu edicions de les Jornades crec que puc afirmar que hem procurat
ser honestos amb el nostre treball i amb l’elaboració de les nostres propostes. Continuar
essent-ho és el nostre principal objectiu.

Joan Boadas i Raset
Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
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UN TIEMPO DE GENERACIÓN: 10 EDICIONES DE JORNADES IMATGE I RECERCA

Bernardo Riego Amézaga
Universidad de Cantabria

Me siento muy honrado por la invitación de la Organización para que intente hacer un
resumen, o quizás mejor, ensaye unas cuantas reflexiones sobre lo que han significado el
transcurso de las Jornades Imatge i Recerca en las que tan activamente participé desde el
primer encuentro que tuvo lugar entre el 14 y el 16 de Noviembre de 1990.

Cada dos años, Girona viene siendo desde hace casi ya dos décadas un lugar de
indiscutible referencia en lo que a la investigación sobre las imágenes se refiere. Las valiosas
aportaciones de multitud de especialistas en campos tan variados de las imágenes
fotográficas forman hoy un cuerpo de conocimiento indispensable y sin parangón en un país
como el nuestro, donde como me gustaría relatar a lo largo de estas páginas ha vivido
respecto a la fotografía histórica momentos alternados de ignorancia, aceleración editorial y
homologación con las prácticas de nuestro entorno cultural respecto a esta tipología de
imágenes. Las Jornades han demostrado con sus propias prácticas que el éxito está en el
trabajo continuado, sin responder a los cómodos estímulos de las modas pasajeras, y sobre
todo contando desde sus inicios con la inteligente premisa de estar abierto a todas las
visiones y aportaciones sin caer en nuestra recurrente costumbre de crear grupos cerrados y
excluyentes que al final acaban secando y disecando el conocimiento. Porque una de las
claves del desarrollo de cualquier especialidad es que exista tensión colaborativa y se cuente
con un permanente flujo de aportaciones, que se estimule la aparición de ideas y debates y
se sume a cuantos quieran contar lo que saben y experimentan.

Me encuentro en estos momentos en una situación un tanto paradójica, durante los
últimos años he estado algo alejado de mis inquietudes en el campo de la Historia de la
Fotografía, donde mis últimas aportaciones estaban ya orientadas a la integración de las
imágenes con otros fenómenos culturales paralelos, como el cinematógrafo, la prensa gráfica
o la literatura coincidente en el momento en que se produjeron. Precisamente el haberme
ocupado estos últimos años de otras tareas, centradas en problemas tecnológicos actuales
me ha permitido adquirir una visión despegada, con una cierta perspectiva de futuro que me
gustaría también esbozar en este texto, pues creo que cuerpos de conocimiento como el que
han configurado las Jornades son la semilla para fases futuras que aunque ahora tal vez no
se perciban del todo están ya emergiendo en el horizonte.

Si buscamos en Internet, o consultamos la abultada colección de páginas que en este
tiempo se han producido vemos que desde los comienzos de las Jornades se han publicado
nada menos que doscientas veintitrés Actas que abordan una gran diversidad de aspectos de
las imágenes, lo que pone de manifiesto algo que es intrínseco a esta especialidad que entre
nosotros se ha ido consolidando en estos años, y es la enorme complejidad que su estudio,
conservación, custodia o difusión presenta. Revisando los autores y los contenidos de las
Actas, es fácil comprobar que están todos los que han dicho algo interesante estos años
sobre las imágenes fotográficas desde diversos ángulos de enfoque. Especialistas muy
variados en formación y aplicaciones que proceden a su vez de instituciones, centros de
investigación o actividad profesional muy diversificada como la propia materia que estudian.
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Ya desde el comienzo las Jornades tuvieron una especial atención a las tareas que en otros
países se estaban acometiendo, señalando una vocación que ha sido creciente en conocer
propuestas y planteamientos más consolidados o diferentes a los nuestros, donde se
quemaron etapas en un tiempo extremadamente corto. Todas las actas de las Jornades
constituyen hoy un conocimiento muy valioso que gracias a la flexibilidad de acceso que tiene
esta nueva enciclopedia de nuestro tiempo que es Internet, nos proporciona un material único
y de libre consulta sobre una compleja especialidad que gracias a Girona ya no están
condenadas a la dispersión que siempre ha sido una característica de nuestro estudio.

Un tiempo para la memoria personal

Hace unos pocos meses, con motivo de la defensa de una tesis doctoral, coincidimos un
grupo de colegas y hablando de los años transcurridos tuve la sensación de que
generacionalmente estábamos ya en la fase de culminar una primera etapa que, en lo
referente al estudio de las imágenes, fotográficas ha sido, entre nosotros y en este país,
claramente fundacional. Sin duda he sido el autor español que más me he ocupado en
diversos textos de contar los orígenes de toda la historiografía fotográfica tanto internacional
como la que hemos ido realizando en España, sobre todo desde 1981, año en el que
comienza una tendencia que en estos años ha ido consolidando su presencia editorial e
institucional. Es cierto que nada ha sido lineal ni nada era predecible. Nunca es así, aunque
luego un relato con pretensiones historiográficas construya una narrativa en el que todo
parece tener un sentido y coherencia cerrada. Desde el comienzo han existido varios flujos
de aportación al conocimiento de las imágenes fotográficas entre nosotros, que han ido
dejando diversas improntas. Desde las influencias del estructuralismo francés que en algunas
de nuestras universidades fueron rápidamente recepcionadas, pasando por varias de las
tendencias anglosajonas que penetraron en España por diferentes vías académicas, sin
olvidar la importancia de autores más personales, o autóctonos en sus métodos, que a lo
largo de estos años han demostrado sobradamente la solidez y la valía de su trabajo más
enfocado a la divulgación que a la investigación pero decisivo para que el valor cultural de las
imágenes fotográficas haya penetrado en la sociedad, uno de los factores de éxito que en
estos momentos no se debe desdeñar, pues en una sociedad como la nuestra en la que lo
mediático es una de las vías de conocimiento generalista más influyente, el hecho de que se
hayan configurado una serie de nuestras imágenes como iconos culturales, y aparezcan
algunos nombres de fotógrafos históricos españoles como referentes, es una evidencia de
que dentro de los circuitos culturales, la fotografía tiene ya un peso propio, algo inexistente
cuando comenzamos esta tarea al comienzo de la década de los años ochenta, un tiempo
que hubo que trabajar muy deprisa para alcanzar un nivel que en otros países estaba ya
muchos más consolidado e institucionalizado.

Porque en los primeros años de la década de los años ochenta, un poco antes de que
nacieran las Jornades, a falta de una sensibilidad social o cultural sobre la fotografía, lo que
si existía era una generación venida de diversas formaciones académicas y profesionales,
que tomamos como tarea reivindicar el valor histórico que tenía la imagen fotográfica, que, a
pesar de su fuerte presencia social, tenía unos orígenes muy confusos entre nosotros y a
pesar de existir miles y miles de imágenes no disponíamos de conocimientos de como
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preservarlas, no sabíamos colocarlas en una posición culturalmente adecuada, ni
contábamos entonces con especialistas en su conservación. Las “meras” fotografías, como
dice la Ley de Patrimonio –y es muy indicativa esa etiqueta que puso el legislador y que
denota una clara percepción de su complejidad– eran simples objetos funcionales que
ilustraban con mayor o menor eficacia una realidad, y una vez que había terminado esa
función primigenia, se acumulaban de manera incómoda en algunos archivos sin que nadie
supiera muy bien que hacer con ellas. Por eso cuando, entonces, aquellos jóvenes
impertinentes aparecíamos por los archivos preguntando por “fotografías antiguas” algunos
nos miraban con sorpresa y extrañeza y otros reconocían que las cajas de fotos, placas, o
postales, permanecían acumuladas en cajas porque no había referencias ni conocimiento de
que hacer al respecto, y lo más prudente era esperar a que los hubiera para acometer su
tratamiento como un objeto más de los que los archivos tenían que ocuparse de modo
ineludible pero hasta entonces siempre aplazado.

Eran los tiempos en los que comenzábamos los artículos con la obviedad macluhiana de
que vivíamos en la era de las imágenes y parecía imposible que en una época como la
nuestra en muchos lugares no se atendiese a las fotografías como era necesario. Todavía no
habíamos descubierto que las imágenes tenían y tienen una enorme complejidad cultural,
que plantean retos muy específicos en su custodia, difusión y preservación, y que, para mayor
paradoja, estábamos asistiendo, todavía sin saberlo, al final definitivo de la era de las
imágenes fotográficas de base química, y que la denominada “fotografía digital” comenzaba
un ciclo social y tecnológico que aun no se ha terminado de configurar, aunque ya hay
muchos atisbos de los cambios que está introduciendo de modo irreversible para las
producciones fotográficas de base química que, al igual que ocurrió con los grabados en su
momento, tendrán cada vez más el aura de objetos singulares tecnológicamente y asimilables
a productos de antigua artesanía química.

Pero intentemos ser un poco lineales para el que relato tenga la coherencia que se espera
de un historiador. A mi modo de ver, las Jornades Imatge i Recerca de Girona tuvieron la virtud
de aparecer en una fase muy oportuna de aquel empuje generacional por la reivindicación
cultural de las fotografías históricas. No me cabe duda que sus organizadores tal vez intuyeron
algunas de las necesidades que se estaban planteando en todo un magma difuso que
reivindicaba la fotografía histórica como un patrimonio cultural que había que atender.Y sobre
todo, y para mi ese es uno de los factores de su éxito e importancia en el tiempo, qué era
necesario que éste impulso fuese compartido por los especialistas de los archivos para los que
las imágenes, y de modo singular, las fotografías, eran una más de sus muchas tareas y
preocupaciones profesionales. Creo, ahora también, que una de las claves del éxito de las
Jornades es que enfocó muy bien a los destinatarios que debían ser los protagonistas
centrales de los encuentros, que eran los profesionales de los archivos. Sin duda la gran
tradición archivística de Cataluña contribuyó a que este objetivo fuera más nítido desde los
orígenes, pero vistos ahora los resultados, dos décadas después fue decisivo, pues quien
custodia, preserva y tiene capacidad de difundir los archivos precisa de un conocimiento muy
extenso y variado, que ha hecho posible en estos años ese cuerpo de saberes diversos que
en torno a las imágenes, y de modo singular de las fotografías, se ha configurado en las Actas
de las Jornades y que se haya estimulado la aparición de nuevas iniciativas en archivos de
menor tamaño y entidad pero tan importantes como a los que finalmente por su posición en el
sistema archivístico les toca ser la referencia. Si en lugar de un encuentro básicamente de
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archiveros especializados, hubiera sido un encuentro exclusivamente de historiadores, por
ejemplo, los resultados serían a día de hoy muy diferentes, pues lo que en aquellos años
fundacionales se necesitaba fue precisamente los que las Jornades supieron proporcionar;
diversas aproximaciones al fenómeno de las fotografías históricas, nuevas perspectivas
técnicas en muchos casos, visiones de trabajo de diversos niveles, y algo que me parece uno
de los mayores éxitos: que cualquiera que hubiese acometido una experiencia por modesta
que fuese, podía exponerla, confrontarla con el trabajo de otros, contando con el estímulo
añadido de verla publicada en las páginas de las Actas con la posibilidad de consulta para
otros colegas que tal vez se habían planteado cuestiones parecidas pero no habían
encontrado literatura técnica para poder abordar sus problemáticas de archivo. Otro acierto fue
apoyar las Jornades con talleres focalizados en diversas experiencias prácticas que permitían
enfrentarse a cuestiones muy específicas de la extensa diversidad tecnológica de la fotografía.
No hay que olvidar que en aquellos años la única posibilidad de poder estudiar estas materias
pasaba por remitirse a los pocos textos canónicos internacionales existentes sobre esta
materia, que, lógicamente, no abordaban las peculiaridades específicas de nuestra realidad
archivística ni se relacionaban con el desarrollo historiográfico de un país como el nuestro, que
tras el final de una época de parálisis cultural estaba recuperando con vigor y entusiasmo los
tiempos perdidos de aquel franquismo gris mediocre que nos había apartado del mundo y sus
desarrollos y avances en todas las materias, un tiempo que estaba en todos los aspectos de
su realidad quemando etapas. La otra vía de asistir a los cursos internacionales que algunos
pocos centros e instituciones ofrecían en la época, estaba al alcance de muy pocos, en tanto
en cuanto todavía no existía entre nosotros un interés institucional en la protección del
patrimonio fotográfico. De ahí, que los talleres tuvieran ese componente añadido de proximidad
y práctica siempre tan necesarios.

Antes de que nacieran las Jornades Imatge i Recerca de Girona, hubo varios hitos
interesantes y que tuvieron su importancia en esta configuración del valor histórico y cultural
de las imágenes fotográficas que, insisto, no fue un tarea lineal ni, mucho menos obra de un
solo grupo de personas. No quiero ser exhaustivo, y como son vivencias personales estoy
seguro que dejo muchas cuestiones sin citar que otros considerarán importantes, y sin duda
tienen mucha razón en sus apreciaciones. A partir de 1981, la aparición del libro de Lee
Fontanella, convertido inmediatamente en icono, que en esencia seguía los esquemas de la
ya muy desgastada “escuela Newhall”, pero con un tratamiento editorial muy cuidado, y por
aquel entonces, muy novedoso entre nosotros, los trabajos sobre fotógrafos manchegos de
Publio López Mondéjar con una muy interesante frescura divulgadora, y cuidando mucho la
selección de las imágenes, así como el libro sobre Historia de la Fotografía de Marie Loup
Sougez, incardinada en la tradición historiográfica francesa, que aportaba en una obra
general sobre la materia, unas páginas dedicadas a la historia española todavía muy iniciales
pero muy sólidamente elaboradas, fueron, en cierto modo, las piedras angulares sobre las
que se aglutinaron también toda una serie de autores que, a veces dando palos de ciego,
intentábamos hacer un hueco a la fotografía histórica en diversos espacios culturales, ya
fueran en las páginas de la prensa, o en la elaboración de historias regionales de la fotografía.
Abordar la historia española de la fotografía desde una perspectiva regional fue el
planteamiento del Congreso celebrado en Sevilla en 1986, donde nos encontramos un grupo
de entonces jóvenes autores que con mayor o menor densidad llevábamos algún tiempo
elaborando trabajos de este tipo, pues a pesar de todas las dificultades, el espacio regional
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nos parecía muy abordable y era coincidente con la configuración de la realidad autonómica,
lo que facilitaba la publicación de los trabajos. Nunca me sentí muy cómodo con la etiqueta
que entonces nos ponían de “fotohistoriadores”, pues era una manera de designar una suerte
de conocimiento diferenciado de la historia general, con sus métodos y saberes, algo que, en
casos como el mío me distancié con argumentos metodológicos muy pronto y precisamente
a través de las primeras Jornades de Girona.

Para mi otro hito anterior que me permitió entender que una inquietud personal era
realmente un fenómeno de más largo alcance, fueron las jornadas organizadas por el Archivo
Ruiz Vernacci, en 1985, con motivo de la presentación pública del Archivo de Jean Laurent que
pocos años antes había adquirido el Ministerio de Cultura. Siempre he pensado que del contacto
con estos dos eventos salimos la primera hornada de autores que a lo largo de los años fuimos
aportando conocimiento –y sobre todo aprendiendo– sobre Historia de la Fotografía en España.
Unos permanecimos más que otros, y el devenir de cada uno nos ha llevado por diversos
derroteros profesionales pero en estos dos encuentros nos conocimos quienes comenzamos en
aquellos años a publicar y dar a conocer los valores de la fotografía histórica como un fenómeno
cultural irrebatible por fortuna ya en estos momentos tan interesantes, en los que hay que
entender los cambios que se están produciendo y afectan a ésta especialidad.

Como suele ocurrir con aquellas cosas que pasan a ser importantes en la vida personal
y profesional, mi primer contacto con las Jornades fueron por pura casualidad. Me encontraba
yo en los primeros años noventa en plena efervescencia buscando un sentido a la investigación
histórica de la fotografía cuando tuve noticias a través de un profesor de Historia de la
Universidad de Cantabria, de que en el Ayuntamiento de Girona se anunciaban unas jornadas
que pretendían abordar estas temáticas. Había publicado ya “Cien Años de Fotografía en
Cantabria” en 1987 y me encontraba muy insatisfecho por el enfoque “fotohistórico” imperante
entonces, consecuencia de la tardía recepción de la “escuela Newhall” entre nosotros. Un
enfoque metodológico al que yo veía que le faltaban elementos de conexión con la
historiografía general. Intuía entonces que la exclusión del análisis histórico general en las
historias de la fotografía que se estaban haciendo, aislaban mas que extendían el valor cultural
de las fotografías, que, o bien se quedaban en anécdotas sentimentales que evocaban un
pasado idealizado, o bien terminaban siendo un catálogo de nombres de fotógrafos que no
mostraban la conexión cultural de la fotografía con su propio tiempo y sociedad. Y para que
todo fuera más complicado para mi, que no quería vivir autocomplacido por la “fama” de mi libro
que tuvo un cierto éxito mediático en su momento, estaba comenzando a investigar en un
departamento de Historia Contemporánea fuertemente orientado hacia la historia política y
donde yo corría el riesgo de ser considerado un elemento extemporáneo y anecdótico, si no
era capaz de demostrar que mis herramientas metodológicas, mis premisas de trabajo y mi
discurso histórico con las imágenes fotográficas, podían ser homologables con las de mis
colegas y sus fuentes escritas que no icónicas.Yo era plenamente consciente de que tenía un
nuevo reto y que la denominada “fotohistoria” no era sino una etapa que pronto iba a quedar
superada. Es verdad que, en mi caso personal, las Jornades fueron un banco de prueba, un
laboratorio donde pude trabajar con verdadera libertad e ir avanzando en el desarrollo de mis
intuiciones metodológicas. Ahora, con el paso del tiempo, compruebo que mis textos de Girona
han circulado extensamente y han cumplido ese objetivo de debate, confrontación de ideas, y
lo que para mi es más noble en el trabajo intelectual: han señalado rutas y caminos para otras
personas que han ido elaborando nuevo conocimiento del que todos hemos aprendido de
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nuevo, y en ese objetivo, las Jornades Imatge i Recerca han sido el marco perfecto de
encuentro y no solo para los problemas que yo planteaba de metodología histórica, sino para
otros muchos y variados aspectos que ahora aparecen reseñados en la extensa colección de
temáticas que se han ido acumulando en estos años.

Otra característica que siempre me ha gustado mucho de las Jornades de Girona, ha sido
su pretensión de incluir y sumar, y de que nadie con un trabajo honestamente realizado
percibiera que se quedaba fuera o excluido, fuera cual fuera su procedencia profesional o
institucional. Me consta que este matiz que es mucho más importante de lo que parece, está
insuflado por quien en estos años ha sido el “alma mater” de las Jornades. No escribo esto
como un halago fácil, sino como una característica que me llamo positivamente la atención
desde los comienzos del proyecto de Girona en torno a las imágenes, e hizo que mi vinculación
a las mismas fuera inmediata pues coincidía como mi propia visión. En lo que a mi se refiere
me encontraba en aquellos años en una posición un poco esquizofrénica respecto a la nueva
especialidad que estábamos configurando entre muchos. Por un lado, mi vinculación
académica me había enseñado los modos y maneras del respeto a otros colegas, de mantener
las formas aun cuando se discrepase del fondo, y sobre todo ver cada trabajo ajeno como una
aportación y no como un resultado de “suma cero” en el que si uno gana otros parecen perder.
Pero, por otro lado, no era ese precisamente el sentimiento imperante. No debo sustraer a la
realidad de este texto que el escenario general de los primeros años era de euforia respecto a
la investigación de las imágenes fotográficas, pero también el fenómeno de aluvión de su
entorno hacía que algunos de los que se postulaban como “líderes intelectuales” de la historia
de la fotografía española de aquellos años, cultivasen ese déficit de nuestra educación
sentimental por el cual, todo lo que no hacen los “nuestros” (cuyo composición puede cambiar
caprichosamente en cualquier momento) no debía merecer “nuestra” consideración, ni
“nuestro” aprecio, y en cuanto se pudiera habría que dejarlo alto y claro. En Girona percibí
desde el comienzo que la apuesta que se estaba haciendo viajaba en una dirección contraria
pero que era la acertada. Todos tenían cabida. Se potenciaba la colaboración institucional, y
se obviaban los protagonismos personales. Era esa justamente una de las condiciones
necesarias para ir profesionalizando una actividad que si bien había nacido del entusiasmo y
la intuición, tenía que ir convirtiéndose en un programa extenso y con condiciones de futuro, y
no en una excusa para el cultivo de egos personales. Es muy significativo e indicativo, que
tantos años después podemos comprobar qué proyectos han crecido y siguen teniendo futuro
y consistencia y la proyección que han tenido otros, que se basaron en el principio de la “suma
cero” y en la muralla cerrada, y ahora que el tiempo ha atenuado las emociones, estamos en
condiciones de establecer las comparaciones de los recorridos efectuados.

Textos, aproximaciones, técnicas y visiones en las Actas de las Jornades

Existen diversas formas de recorrer el contenido de las Actas que las Jornades han ido
acumulando estos años. He contado doscientas veintitrés, y si se atiende a la exhaustiva
clasificación que el buscador de Internet nos proporciona, inmediatamente se tiene la
impresión de que las imágenes y centralmente las fotográficas tienen una enorme complejidad
de temáticas. Es verdad que las problemáticas son variadas, pues abarcan cuestiones de
conservación, estrategias de colección de múltiples instituciones nacionales e internacionales
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que atienden al patrimonio fotográfico, cómo lo hacen y por qué, problemas y diversidad de los
soportes, aspectos legales de las propiedad de las imágenes y su difusión. Cuestiones de
historia de la fotografía, otros tipos de imágenes y su comparación con las fotográficas, los
soportes de “extensión” de las fotografías con los procedimientos fotomecánicos y las revistas
ilustradas. La difusión de las imágenes, y las nuevas prácticas que introducen las tecnologías
digitales. El resumen no pretende ser exhaustivo por mi parte, sino meramente indicativo de la
riqueza temática que estas aportaciones han tenido en su conjunto. Si hacemos otro tipo de
recorrido, de base temporal, aparecen en las primeras actas de 1990, los indicios de lo que va
a ser el “espíritu” de las Jornades en las ediciones sucesivas hasta el momento actual, una
preocupación porque en cada una de las Jornades sean variadas en sus contenidos y aborden
cuestiones que respondan al interés de los diferentes especialistas interesados en participar
en los encuentros. Así aparecen ya el primero de los “estados de la cuestión” sobre los archivos
de imágenes en el entorno catalán, una primera visión internacional con la tradición francesa
en la conservación de colecciones e imágenes, aspectos de la conservación y restauración de
documentos fotográficos desde la perspectiva italiana así como cuestiones referidas a la
propiedad intelectual y a los usos y aplicaciones de los documentación fotográfica. Tras las
ponencias, aparece en las comunicaciones un claro reflejo de la efervescencia del momento,
diversas experiencias, aplicaciones con las fotografías históricas, reflexiones sobre fotografía y
otros medios afines, presentación de diversos centros y colecciones, y ya, el sendero trazado
de que las Jornades Antoni Varés iban a ser un lugar de encuentro de tantas inquietudes que
sobre el patrimonio fotográfico estaban fraguándose en aquellos años fundacionales.

En 1992, disfrutamos los asistentes con el descubrimiento de los trabajos
cinematográficos de Antoni Varés, de quien tomaban el nombre las Jornades Imatge i
Recerca. Fue una delicia la proyección de sus películas al finalizar una de las sesiones de
aquellas Jornades que avanzaban en su intención de contar con especialistas que iban
trenzando un panorama complejo en torno a las imágenes, Alfonso del Amo y sus trabajos
sobre restauración cinematográfica, los especializados trabajos de Bertrand Lavédrine que
recuerdo como nos mostró, entre otras cuestiones de gran novedad, las inquietantes
similitudes entre los resultados de Niepce y las “daguerrotipos”, la genealogía gráfica que
para la fotografía suponían las estampas y grabados de Rosa Vives, los aspectos legales de
las imágenes a cargo de Josep Cruanyes, una de las recurrentes preocupaciones que
siempre han flotado en torno al trabajo con las imágenes, una de las primeras aproximaciones
a cargo de Anna Mestre a las imágenes digitales en unos años que todavía su uso era muy
restringido, y un trabajo de clasificación de los soportes con interrogantes metodológicos a
cargo de quien escribe este texto. Junto a las ponencias aparecían de nuevo unas
comunicaciones de gran calidad y diversidad temática en línea con el espíritu ya trazado en
las anteriores Jornades, y con la singularidad de que los soportes gráficos de atención
abarcaban todos los contenedores de imágenes, desde el grabado hasta la televisión,
pasando por el cine y la fotografía, cuyo interés fue para muchos realmente la materia central
en el conjunto de las Jornades Imatge i Recerca, porque las imágenes fotográficas son por
su naturaleza tecnológica las más numerosas en las diferentes colecciones y centros de
conservación, y sin duda, porque como he explicado anteriormente, los otros soportes
visuales, especialmente el cinematográfico, y no digamos los televisivos, tenían una extensión
más restringida, pero era muy necesario abordarlos entre los profesionales que acudían a las
Jornades, como una realidad más de la diversidad iconográfica y audiovisual existente.
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En los encuentros siguientes y trazando una línea arbitraria en las Jornades de final o
comienzo de década, las del año 2000, y dado que no es mi intención hacer un recuento de
las Actas que son fácilmente accesibles a través de Internet, sino interpretar las tendencias
que configuraron el proyecto, aparecen algunos elementos que van fortaleciendo la identidad
de las Jornades. Junto a la reiterada preocupación por conocer y contrastar experiencias
internacionales de éxito en la conservación de imágenes, existe siempre un equilibrio entre
prácticas de aplicación, difusión de diversos problemas técnicos sobre conservación y
tratamiento, aproximaciones teóricas a las imágenes y sus contenidos, y aun a medida que
avanza la década de los años noventa, la difusa imagen digital va tomando presencia como
una nueva realidad a la que también hay que atender. Recuerdo en 1994, cuando Vicente
Viñas nos relataba la endeblez del soporte CD, en un momento en el que los registros
magnéticos aun eran los dominantes frente a los ópticos y la imagen digital, a pesar de todo
se veía algo lejana en el horizonte, y que constituyó una sorpresa para quienes creían en la
inalterabilidad de unos soportes que por nuevos se presentaban superiores a los fotoquímicos.
En 1996, en una de las ponencias, El Photo-CD parecía una puerta al futuro digital, luego
pudimos ver su escasa capacidad de pervivencia cuando se produjo en la década siguiente la
aceleración de la tecnología digital para consumo. Pero en aquellos momentos todo lo digital
estaba penetrando con mucha lentitud todavía, y era cierto que todo estaba abierto. En 1998
Antonio Rodríguez de las Heras hablaba ya de la nueva naturaleza del espacio digital. Esta
nueva realidad convivía con los problemas de los archivos, las peculiaridades de los soportes,
las cuestiones que planteaba la manipulación de las imágenes como en 1996 nos planteaba
un lúcido Joan Fontcuberta que hizo de la ficción del realismo fotográfico uno de sus campos
de experimentación creativa, junto a aproximaciones a otros medios como los grabados, el cine
o la televisión que siempre han estado presentes en el interés de las Jornades.

Las Jornades de esta década en la que nos encontramos, tanto las ponencias, pero sobre
todo las comunicaciones publicadas, muestran como el proyecto ha ido madurando y
sutilmente ha ido actualizando las preocupaciones profesionales de los participantes. Se
aprecia una mayor preocupación por la cada vez más predominante presencia de los
fenómenos de la imagen digital en el mundo de los archivos, se evidencia también como salen
a la luz y se presentan multitud de proyectos de difusión de las colecciones, y las Jornades
siguen manteniendo el compromiso inicial de que otros soportes gráficos mantengan su parte
de presencia en cada edición incluidos ahora incluso los soportes sonoros. Las propuestas se
han hecho más complejas que las que existían en las primeras ediciones de las Jornades en
los años noventa, en la que todavía se reivindicaban cuestiones muy de presentación y
propuestas de futuro de los archivos y las colecciones. Ahora existen más medios técnicos, por
fortuna las cuestiones básicas por las que trabajábamos al principio están ya consolidadas y
se ha ensanchado el núcleo de especialistas que participan en unos encuentros que por su
continuidad y acumulación de experiencias han demostrado en el tiempo que contaban con un
proyecto y una filosofía iniciales que se han revelado como eficaces y adecuadas.

Otra característica de las Jornades ha sido la fidelidad de algunos de sus participantes, que
a lo largo de las mismas han estado aportando experiencias y conocimiento. Esto que suele
pasar desapercibido es un signo de que el proyecto tiene vida e interés. Sobre todo cuando las
aportaciones son diversas y están fundamentadas en el entusiasmo, que me disculpen otros
participantes por no mencionarlos, pero si hay que reconocer a alguien su persistencia y
fidelidad a las Jornades, sin duda sería Rafael Torrella, el más destacado. Como le conozco
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desde hace muchos años y me consta su profesionalidad y seriedad de planteamientos me
atrevo a mencionar este rasgo que me parece digno de tener en cuenta. Rafael Torrella aparece
ya en las primeras Jornades con una comunicación y desde entonces siempre disfrutamos de
la variedad de los temas que nos fue proponiendo a lo largo de las diversas ediciones.

Una breve mirada a las tendencias que emergen

Comentaba al principio de esta ponencia, cuando hacía un resumen de los primeros tiempos
que mis avatares personales me habían llevado a contemplar todo el fenómeno que nos ocupa
desde una visión externa, y que me gustaría proponer de cara a un posible debate algunas de
las cuestiones que creo van a emerger en los próximos tiempos. Una vez que ya nadie duda a
estas alturas de la importancia social y cultural de las imágenes, y de modo singular de las
fotográficas, y ante la evidencia de que no se ha configurado un gran “Centro” nacional que
abordase estos temas, tal y como nos imaginábamos en los primeros tiempos, sin duda, porque
en los momentos en los que esos espacios institucionales tenían atención por parte de los
poderes públicos, nosotros no habíamos llegado todavía al fenómeno cultural de las imágenes.
Me consta que existen proyectos de futuro en esta dirección, pero veremos cuales son sus
resultados, y sobre todo, sus adaptaciones a un momento como el actual en el que nuestro propio
desarrollo económico y social, la mutación de las empresas que se dedicaban a la industria de
las imágenes, y sobre todo, el papel de las instituciones públicas está abocado a sufrir
transformaciones importantes en los años venideros. Es evidente también que en la universidad
española, el estudio y tratamiento de las imágenes sigue sometida a la misma dispersión que en
el pasado, que no se ha conseguido consolidar en el interior de la Academia una sólida
especialidad, aunque hay excepciones en estos momentos muy a tener en cuenta por la
persistencia de esfuerzos personales y singulares. Es notorio que las técnicas de difusión de las
imágenes están cambiando aceleradamente, y la red digital y sus desarrollos futuros van a ser
(ya lo están siendo) uno de los espacios de trabajo privilegiados frente a la visita a los centros
donde se custodian los documentos originales. Es necesario difundir, crear contenidos con los
fondos existentes, y sobre todo, desarrollar nuevas metodologías de trabajo e investigación.
Atraer a las empresas para que financien estudios y entiendan que en la creación de contenidos
hay futuro e interés. Saber conectar con las potencialidades de los nuevos soportes de
comunicación, que, además en muy poco tiempo los veremos de nuevo transformados. Es
deseable que aparezcan nuevos usos de las imágenes y de las colecciones que refuercen su
valor cultural y su presencia e interés social como garantía de su permanencia. Tal vez el reto
está en crear nuevos formatos de difusión, nuevas formas de incardinar los documentos en unas
más próximas narraciones adaptadas a unas generaciones ya más formadas en el ámbito de las
imágenes. Conservar para difundir de otros modos, atraer a una nueva industria de las imágenes
para que también entiendan y apoyen y potencien la conservación de lo existente y promuevan
nuevas formas de difusión de los contenidos. Nunca pensamos que un teléfono sería capaz de
crear imágenes, ni que un laboratorio químico se resumiera en una pantalla electrónica, pero se
avecinan tiempos de profundos cambios sociales en el uso y disfrute de las imágenes y
deberíamos tenerlas en cuenta. Seguir formando especialistas, para conservar un patrimonio
visual que nunca será nuestro, que nos llegó del pasado y debe permanecer en el futuro. Esa es
la tarea que hemos tenido y seguimos teniendo por delante.
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Asistentes en las I Jornadas Antoni Varés. 1990. Ajuntament
de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera).

Ponencia presentada en las IX Jornadas Imatge i Recerca.
2006. Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera).

Proyección de películas históricas realizada en el marco de
las V Jornadas Imatge i Recerca. 1998.
Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera).

Taller sobre evaluación de calidad de copias fotográficas,
realizado en el marco de las VIII Jornadas Imatge i Recerca.
2004. Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera).
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RÉSUMÉ

Deux décennies après qu’aient débuté les Journées de l’Image et de la Recherche historique de
Girona, il convient d’établir un résumé de leur sens culturel dans le cadre du développement d’une spécialité
telle que la conservation, l’analyse et la diffusion des images qui a vécu, au fil de ces années, un essor
évident grâce au corpus de connaissance accumulé au cours des biennales de Girona.

Outre analyser les changements et les tendances qui se sont dessinées dans les conférences et les
communications pendant ces vingt ans presque, le texte analyse le point de départ, les défis qui se sont
présentés d’un point de vue clairement générationnel et, finalement, certaines tendances pour le futur qui
s’ébauchent à un moment où les industries traditionnelles qui se consacrent à l’image se transforment  et
acquièrent une base numérique, ces dernières ont différentes manières de poser le problème à une époque
où les changements technologiques offrent de nouveaux défis à la conservation mais surtout à la diffusion
des images et à la création de contenus.

SUMMARY

After two decades of the Conference on the Image and Historical Research in Girona, it is time to review
its cultural significance as regards the development of the specialized work of conservation, analysis and
diffusion of images. This has seen a clear development over the years thanks to the body of knowledge that
has taken shape in these biannual meetings in Girona.

Apart from analyzing the changes and tendencies in the speeches and papers that have taken place
over these twenty years, the text looks at the starting point and the challenges that were set out, which clearly
reflected the perspective of the previous generation. Finally it looks at some of the future tendencies that can
be traced at a time in which the traditional image sector has been transformed by a new digital industry that
has a different approach, with technological changes leading to new challenges for conservation, above all
for the diffusion of images and the creation of content.
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QUÈ VA SER LA FOTOGRAFIA?

Grant B. Romer
George Eastman House, International Museum of Photography and Film

A la dècada del 1990 es va començar a parlar d’una manera generalitzada i molt confusa
de la “mort de la fotografia”, mentre disminuïa la viabilitat comercial de la fotografia
convencional que emprava l’halur de plata. Els avantpassats de la tecnologia digital per a la
creació d’imatges van fer trontollar un ordre establert des de feia temps. De resultes d’això,
va canviar la definició mateix de fotografia i fotògraf o fotògrafa. Avui dia la tecnologia de la
imatge està cada vegada més lligada amb la tecnologia de la informació, amb la qual cosa
contínuament es desdibuixen els límits ancestrals que abans definien la fotografia. A mesura
que passen els dies, hi ha menys materials fotogràfics a base de plata disponibles, un fet que
inquieta els fotògrafs, que s’han identificat a si mateixos amb els materials, les eines, les
tècniques, l’art i les experiències de la reproducció química d’imatges. Tot i que encara sentim
com es lamenten aquells que són partidaris de les tècniques fotogràfiques tradicionals, cada
dia que passa s’apaguen una mica més.

La fotografia ha transformat i avançat des dels seus inicis. La transició actual no és
altra cosa, segons l’opinió de molts, que la continuació de la història de la fotografia. El
canvi és inevitable en la fotografia. L’hegemonia d’un procés finalitza quan comença la d’un
altre. “La fotografia ha mort! Visca la fotografia!”, criden aquells que creuen que un nou
tipus de fotografia, millor, ha pujat al tron de la supremacia comercial. N’hi ha altres que
ho veuen com una ruptura de la continuïtat en la història de la fotografia. El canvi que vivim
ara pot donar peu a una polèmica sobre què és la fotografia “de veritat” i què és la “veritat”
en fotografia.

Des de lluny, aquesta qüestió recorda el vell debat sobre si la fotografia és art i sembla
que és igual de discutible. Sorprèn el fet que el primer debat quedés finalment resolt, alhora
que s’intensifica aquesta nova polèmica. Aquells que se senten atrets per la viabilitat artística
del mitjà de la fotografia, en qualsevol de les seves modalitats, segurament trobarien molt
interessants el rècord de vendes que ha marcat fa poc una obra de Richard Prince i els
comentaris que en va fer després l’autor.

El dia 8 de novembre del 2005, l’obra Untitled (‘Sense títol’, 1989) de Richard Prince, on
apareix un vaquer, va fixar un rècord de subhasta en ser la primera fotografia que va ser
venuda al públic per més d’un milió de dòlars. La còpia Ektacolor, de 127 x 177,8 cm, va ser
descrita al catàleg com “la número u d’una edició doble, més una prova d’artista”. El Museu
Metropolità d’Art de Nova York ja ha adquirit l’altra de les suposades dues còpies de l’edició.
Ara la còpia està exposada en un lloc destacat a la galeria de fotografia contemporània que
s’acaba d’obrir. La “refotografia” d’un anunci de tabac Marlboro en una revista va ser venuda
per 1.248.000 dòlars a la subhasta d’art contemporani de la postguerra a Christie’s. Més tard,
dos exemplars més de la mateixa còpia van ser venuts a uns preus que van batre rècords
mundials: el 16 de maig del 2007, per 2.840.000 dòlars i, de nou, el 14 de novembre del 2007,
per 3.401.000 dòlars.

Molts van assegurar que la venda anunciava un triomf, el reconeixement final que la
fotografia és realment un art. Irònicament, la venda va significar una finalitat molt diferent
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en la ment de l’artista. En una entrevista, quan se li va preguntar sobre la rellevància que
tindria l’esdeveniment en el món de la fotografia, Prince va sorprendre tothom en
respondre:

“A mi mai no m’han inclòs en un estudi sobre fotografia, en l’exposició d’un museu
ni en una revista de fotografia. He sentit a dir que Peter Galassi (conservador de
fotografia del Museu d’Art Modern de Nova York) no pot ni veure la meva obra i pensa
que mai no mereixerà ser a la secció fotogràfica del MOMA. Crec que s’equivoca. Jo
crec que la meva obra fotogràfica és pura fotografia…Quan no tens cap formació en
un mitjà concret, hi pots aportar alguna cosa nova… Jo he “portat” el xèrif i li he disparat.
He mort la fotografia. Potser no ho han pogut suportar. Potser hauria d’haver “salvat”
la fotografia.” (artcritical.com, desembre del 2005, David Cohen, redactor).
És evident que Richard Prince no és cap amant de la fotografia! Amb aquests

comentaris, es pot dir que va ofendre tots aquells que veuen la fotografia com una forma
especial d’expressió artística. Encara que sembli estrany, aquestes declaracions tan
colpidores no van rebre cap crítica. Haurien d’haver alarmat qualsevol persona que sigui
aficionada a la fotografia. Per què algú hauria de voler matar la fotografia? Potser calia que
matessin la fotografia? De quina manera algú pot matar la fotografia? De debò que Richard
Prince ha mort la fotografia? La fotografia havia de ser “salvada”? En aquest cas, de què calia
que la “salvessin”? És possible que Richard Prince hagi “salvat” la fotografia? En quin sentit
la seva obra és “pura fotografia”? És possible que la venda del 2005 no fos el triomf definitiu
de la fotografia en la llarga lluita per ser acceptada per la comunitat artística, sinó, de fet, la
derrota definitiva i fatídica de la fotografia? És realment la “mort de la fotografia” un
assassinat?

Prince no és considerat un “fotògraf”, ni tampoc s’hi considera a si mateix. És un “artista”,
un hereu del lloc que ocupaven abans els pintors. “Jo volia pintar, però no sabia què pintar”;
és així com ha explicat el camí que l’ha dut a l’“art de l’apropiament”, que l’ha fet famós. A
principi de la dècada del 1980, va començar a fotografiar de nou anuncis de vaquers mentre
treballava a l’editorial Time-Life, al departament d’arrencar pàgines de publicacions. “En aquell
temps se’n deia ‘piratejar’”, assegura, fent memòria, i “ara en diuen ‘recollir mostres’”. Li
encanta que tothom l’imiti.

L’obra Sense títol (1989) se sol interpretar com un comentari satíric sobre els valors nord-
americans, ja que posa de manifest la falsedat i l’abús de la imatge del vaquer americà,
símbol de veritat, honestedat i autenticitat. La imatge del vaquer nord-americà havia estat
creada, mitjançant la literatura barata i la indústria del lleure, per simbolitzar la valentia, la
independència, l’autenticitat i l’honestedat, totes les característiques que, fins llavors, tot el
poble americà veia com a trets identificatius del país. L’any 1989, en què va crear l’obra, va
ser el darrer que el país va tenir Ronald Reagan com a president. Reagan havia fet de vaquer
en moltes pel·lícules i programes televisius, de manera que va explotar amb enginy aquesta
imatge alhora que consolidava la seva figura política. Va ser el primer dels presidents “falsos
vaquers”. La indústria publicitària dels Estats Units també n’havia explotat la imatge, sobretot
amb el gran èxit de la campanya de l’“home Marlboro”, que va ser llançada a la dècada del
1950, quan l’atractiu del vaquer es trobava en el seu millor moment. Els responsables de
màrqueting de cigarrets van associar amb encert la imatge del vaquer, que des del punt de
vista cultural equivalia a la “bondat” nord-americana, amb una salut que destruïa la “maldat”
nord-americana.
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Els fills de la generació de Prince (va néixer el 1949) creien realment i participaven en el
culte del vaquer americà a través del mitjà visual que és la televisió. Gairebé tots els nois i les
noies de la dècada del 1950 van imitar de manera innocent el vaquer. La falsedat de la imatge
del vaquer, i la falsedat de moltes altres coses que es tenien per certes, no es va fer evident
fins que aquella generació va arribar a l’edat adulta a la dècada del 1970. A poc a poc, de la
mateixa manera que el cinisme es va començar a manifestar en l’art a Europa un cop
acabada la Primera Guerra Mundial, l’art de la generació que va seguir la Segona Guerra
Mundial va començar a reflectir el cinisme sobre els valors que imperaven als Estats Units
després de la guerra del Vietnam.

Així doncs, no ens ha de sorprendre que la fotografia de Prince presenti una còpia d’una
còpia d’una còpia d’una còpia d’una falsedat real. Un home vestit de vaquer va ser fotografiat.
Més endavant, aquella fotografia va ser ampliada i repetida amb vista a la reproducció
fotomecànica. La imatge fotomecànica, que semblava una fotografia de debò (una imatge feta
a base d’halur de plata), però que en realitat no ho era (no era altra cosa que tinta sobre
paper), presentava l’“home Marlboro” fictici. Aleshores la pàgina de la revista impresa
“original” va ser fotografiada per Prince i impresa en nombroses còpies. Després de tota
aquesta trajectòria, un es mor de ganes d’encendre un cigarret!

Sembla que ja ho hàgim dit tot. Malgrat això, quan a Prince se li va preguntar per la seva
obra, no va contestar que “tracta purament dels vaquers”, ni que “tracta purament dels Estats
Units”. En lloc d’això, va respondre que la seva obra “era pura fotografia”. Queda clar que en
la seva obra hi ha d’haver un altre estrat de significat més fosc i menys obvi.

Els crítics d’art qualifiquen Prince com “un home d’idees”. De fet, sí que ho és. Aquestes
idees no són sempre de collita pròpia. Els fotògrafs comercials, que van fer les fotografies
originals de l’“home Marlboro”, s’han queixat molt que han estat “piratejats” per Prince. Per
descomptat, l’acte d’apropiació és inherent als temes artístics de Prince. La inversió de
l’“originalitat”, l’“autenticitat” i la “veritat” és l’essència d’aquest art postmodern. Què podria
complaure més Prince que uns fotògrafs “professionals”, els mateixos usuaris del “mitjà de
l’apropiació” per excel·lència, es queixin d’algú que “els roba les imatges”? Es pot dir que els
ha ben enganyat perquè es posin en evidència. Però què és el que l’ha motivat a actuar
d’aquesta manera?

A la dècada del 1970, un discurs crític sobre la “mort de la pintura” va crear el marc
perquè prosperés l’“art de l’apropiació” que promovia Prince. Aquell discurs no era res més
que la fi d’un que va començar el 1839. Diuen que l’artista Paul Delaroche, quan va anunciar
el daguerreotip, va declarar: “Avui ha mort la pintura!” Tant si això és cert com si no ho és, el
prestigi i la legitimitat de la pintura realista van començar a morir amb la introducció de la
fotografia. És significatiu el fet que ningú no hagi atribuït a Daguerre una afirmació com ara
“He mort la pintura!” Potser la va salvar.

Des de l’inici es va reconèixer que el poder essencial de la fotografia consistia en la seva
veritat aparent. En comptes de jugar amb la pintura i el pinzell, s’utilitzaven la ciència i la
tecnologia per copiar la realitat visual amb una velocitat i exactitud que no podia igualar cap
prestació humana. En efecte, la fotografia s’apropia de la realitat i en general es creu que és
veraç. Per tant, es té confiança en la fotografia, malgrat les moltes ambigüitats que assalten
totes les fotografies que s’han fet al llarg del temps. Aquells que s’amoïnen per la possible
falsedat de la fotografia digital constaten la persistència de la simple creença en la veritat
fotogràfica. Això, en qualsevol cas, té molt més sentit que creure en l’“home Marlboro”.
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Com algun bandoler antiheroic en el món de vaquers fingit de què es burla Prince, ell va
dur el “xèrif” (l’autoritat de la fotografia) i “li va disparar” (amb una càmera). Quin públic ho
aprovaria? Només aquell que la tenia jurada contra la tecnologia nociva que va matar la
pintura realista. L’odi i el temor envers la fotografia segurament estaven arrelats al
subconscient de tots els artistes posteriors al 1839. Picasso, entre tots els pintors, que és
potser el qui té un deute més gran amb la fotografia, sens dubte va experimentar tots aquests
sentiments. Diuen que un dia es va despertar d’un malson provocat per l’haixix, xisclant
horroritzat: “He somiat que inventava la fotografia!”

Molts artistes del segle XIX es delien per “matar” la fotografia i la van atacar. Tot i això, no
va ser fins al segle XX que Marcel Duchamp va ridiculitzar la pintura en assegurar que el
terreny ja estava preparat per a l’assassí de la fotografia. Aquesta tasca va ser represa per
Andy Warhol. L’ampliació que l’any 1964 va fer d’una reproducció bitò ordinària, obtinguda per
serigrafia, d’una fotografia de l’Elvis, en què apareixia vestit de vaquer i apuntant amb una
pistola, anunciava l’home Marlboro de Prince. Aquesta obra i altres d’aquella època van treure
importància al “nivell fotogràfic”. Les qualitats de la riquesa de detalls i la varietat de tons, que
conferien l’aparença de veritat a les fotografies, es van esfumar dels originals. Quan se li va
demanar per la manca de “veracitat” que definia els retrats fotogràfics que va fer en aquella
època, va respondre de manera reveladora: “Qui vol saber la veritat?” També hauria pogut dir:
“Qui vol la fotografia?”

Molts artistes van seguir l’exemple de Warhol i van transformar les fotografies
pràcticament en pintures i les pintures en fotografies. Prince podria perfectament no ser
l’assassí de la fotografia, com ell assegura. Potser sí que va disparar al “xèrif”, que és
l’autoritat de la fotografia, però ho va fer quan la fotografia, com a tecnologia, indústria i com
a mitjà artístic, estava feble i fregava la mort natural. Alguns crítics han afirmat que cap a la
dècada del 1990 es van esgotar totes les possibilitats artístiques de la fotografia. El cinema i
la televisió han contribuït més a posar fi a la vitalitat de la fotografia que no pas Richard Prince.
El tractament digital de les imatges i l’ordinador personal sens dubte han electrificat i potser
han electrocutat la fotografia. Què és la fotografia i què són els fotògrafs són ara preguntes
tan difícils de respondre com què és la veritat o què és la bellesa.

Sembla que seria molt més fàcil respondre la pregunta què era la fotografia. Des del
1893 autors ben diversos, en moments també ben diversos, han escrit la història dels
orígens de la fotografia, així com el progrés i les transformacions que ha experimentat.
Caldria suposar que, per tal de trobar la resposta a aquesta pregunta, l’únic que hauríem
de fer és consultar aquests escrits. És evident que ens seria d’utilitat fer-ho, atès que s’ha
traçat una línia que divideix el que era abans la fotografia del que és avui, arran de la
necessitat de diferenciar entre el passat i el present de la fotografia. Sorprèn el fet que
les fotografies a base d’halur de plata que existeixen estan retrocedint amb molta
rapidesa en el temps. Cada dia que passa semblen més d’una altra època. Ara els
adjectius tradicional i clàssic se solen utilitzar per referir-nos a la fotografia que empra
l’halur de plata, tot i que ni l’un ni l’altre no són suficients per descriure el que ha estat la
fotografia.

Quan consultem les històries de la fotografia, avui se’ns plantegen més interrogants que
respostes. Ens expliquen que la fotografia va sorgir d’una necessitat humana latent; que ha
progressat a un ritme constant cap a la perfecció i que ha millorat en gran mesura la vida.
Quina era aquesta necessitat latent, què constituiria la perfecció i de quina manera va millorar
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la vida són interrogants que ja queden una mica a l’aire. Caldria preguntar-se, doncs, si la
fotografia ha estat un bon invent, en definitiva. De fet, s’ha argumentat que la
institucionalització del déu del “progrés tecnològic” és una malaltia caucàsica, un símptoma
d’agressió no desplaçada a causa d’una inadaptació psicosexual, la qual es va estendre a la
resta del món, bàsicament a través de la fotografia. Com és natural, a Europa i als Estats Units
aquest punt de vista gairebé no té defensors. Tot i així, cal assenyalar i explicar els aspectes
negatius del mitjà. Si ens ho mirem en retrospectiva, la fotografia ha estat caracteritzada de
maneres molt diverses com un “engany destructor”, “una cosa letal” i “un regal del diable”. Es
pot negar del tot la idoneïtat d’aquestes valoracions? No pot ser que en el futur la fotografia
sigui més condemnada que no pas elogiada?

Si és adequat parlar de la “vida” d’una tecnologia o d’una forma d’expressió creativa, en
aquest cas se’n pot preveure la “mort”, se’n pot ser testimoni, es pot enregistrar i fins i tot
celebrar. “La fotografia ha mort! Visca la fotografia!” és la resposta que donen aquells que
entenen que s’ha perdut i, alhora, s’ha guanyat alguna cosa en la transició que tot just hem
deixat enrere. Identificar què són “aquestes coses” ja són figues d’un altre paner. La confusió
que regna a tot el món i la incapacitat per respondre preguntes sobre la mateixa essència de
la fotografia són un símptoma de decadència, no tan sols de la indústria i de la tecnologia,
sinó també de les històries i les interpretacions dels segles XIX i XX. Fos el que fos la fotografia,
avui és, bàsicament, una gran massa de coneixement putrefacta. La lliçó més important que
ens ensenya la història de la fotografia és que les generacions venidores amb prou feines
entendran què va ser la fotografia en el passat. Què en sabem ara, nosaltres, del daguerreotip
i tots els altres procediments obsolets en comparació amb el que se’n sabia abans? Hi ha
raons per creure que la mala memòria respecte al que era la fotografia és un estat molt
apreciat. La influència tan profunda que ha tingut Andy Warhol en la comprensió, l’aplicació i
la valoració de la fotografia com una manifestació artística especial ja s’ha comentat abans.
La filosofia d’aquest autor sobre la valoració de la memòria és especialment reveladora: “La
meva ment és com una enregistradora amb un sol botó... Esborrar” S’ha pitjat aquest botó i el
que va ser la fotografia s’està oblidant ràpidament.

Les conseqüències que té la pèrdua del coneixement dels materials, els mètodes, la
indústria i la cultura de la fotografia no electrònica, com es qualificaria actualment amb molt
d’encert, seran l’oblit i la probable destrucció de la major part de les fotografies que van ser
creades abans de l’inici del segle actual. Sens dubte, en el passat, la tasca de tenir cura de
l’arxiu fotogràfic preexistent ha esdevingut més –no menys– difícil amb cada transició de la
tecnologia fotogràfica. La pintura va canviar, per no dir morir, quan va arribar la fotografia, i ara
la fotografia ha canviat amb l’arribada del tractament electrònic de la imatge.
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RESUMEN

En la década de los noventa se comenzó a hablar de una forma generalizada y muy confusa de la
“muerte de la fotografía”, al mismo tiempo que disminuía la viabilidad comercial de la fotografía convencional
que utilizaba el haluro de plata. Los antepasados de la tecnología digital para la creación de imágenes
hicieron tambalear un orden establecido desde hacía tiempo. Como resultado, cambió la misma definición
de fotografía y fotógrafo o fotógrafa. Hoy la tecnología de la imagen está cada vez más ligada a la tecnología
de la información, con lo cual continuamente se desdibujan los límites ancestrales que antes definían la
fotografía. A medida que pasan los días hay menos materiales fotográficos a base de plata disponibles,
hecho que inquieta a los fotógrafos, los cuales se han identificado a si mismos con los materiales, las
herramientas, las técnicas, el arte y las experiencias de la reproducción química de imágenes. A pesar de
que aun oímos como se lamentan aquellos que son partidarios de las técnicas fotográficas tradicionales,
cada día que pasa se apagan un poco más.

RÉSUMÉ

Dans les années 1990, on a commencé à parler d’une manière généralisée et très confuse de la “ mort
de la photographie ”, alors que la viabilité commerciale de la photographie conventionnelle qui utilisait de
l’halure d’argent diminuait. Les ancêtres de la technologie numérique pour la création d’images ont
chamboulé un ordre établi depuis très longtemps. La définition même de photographie et de photographe
changeait. Actuellement, la technologie de l’image est de plus en plus liée à la technologie de l’information,
ce qui efface continuellement les limites ancestrales qui définissaient jadis la photographie. Il y a de moins
en moins de matériaux photographiques disponibles à base d’argent, ce qui inquiète les photographes, qui
se sont identifiés avec ces matériaux, ces instruments, ces techniques, cet art et ces expériences de la
reproduction chimique d’images. Nous entendons encore les plaintes des partisans des techniques
photographiques traditionnelles mais chaque jour qui passe les fait disparaître un peu plus.

SUMMARY

A widespread and very confused “Death of Photography” discourse grew as the commercial viability of
silver-halide based photography declined in the 1990’s. The ascendancy of digital imaging technology
disrupted a long established order. As a result, the very definition of “Photography” and “Photograph”
changed. Imaging Technology now merges increasingly with Information Technology, forever dissolving the
long existing boundaries that once defined photography. The availability of silver-based photographic
materials diminishes daily, to the dismay of photographers who have identified themselves with the materials,
tools, techniques, craft and experiences of chemical imaging. The laments of those attached to the old ways
of photography can still be heard, although they grow fainter every day.

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:43  Página 28



29

CÒPIES DIGITALS I IMPRESES: QUÈ ÉS (I QUÈ NO ÉS) UNA IMPRESSIÓ
FOTOGRÀFICA AVUI EN DIA?

Martin C. Jürgens

Avui en dia un nombre creixent de documents, gràfics i imatges fotogràfiques es generen
digitalment. Molts d’aquests documents s’imprimeixen sobre paper o altres suports amb
impressores digitals, i aquestes impressions constitueixen una part primordial del patrimoni
tècnic, social i cultural present i futur. Com a tal, són i continuaran essent adquirits per
museus, col·leccions privades d’art i fotografia, i també arxius. Els conservadors, comissaris
d’exposicions, registradors de museus, gestors de col·leccions, arxivistes i professionals
relacionats són responsables de l’adquisició i la conservació, i potser fins i tot de l’exposició
d’impressions digitals.

La impressió digital s’empra àmpliament en organitzacions que es basen en documents
sobre paper, com ara empreses, governs, l’administració pública, hospitals, agències de
publicitat i molts altres sectors. Les impressions digitals de documents de seguretat, diaris,
documents d’oficina, impresos, cartes, tiquets, etiquetes i potser fins i tot pòsters publicitaris
i productes d’embalatge en algun moment arribaran als arxius.

A la fotografia, els canvis tecnològics han estat particularment ràpids i fonamentals:
durant els darrers 15 anys molts fotògrafs amateurs i professionals han passat de la càmera
amb rodet de pel·lícula a les càmeres i impressores digitals. L’ampli mercat de les càmeres
per al consum ha tingut una gran influència en les tecnologies d’impressió per a imatges
fotogràfiques.

A l’art, es pot trobar qualsevol tipus d’impressió, sovint com una barreja de suports
d’impressió o com a aplicació experimental. Els museus fa dècades que recopilen obres d’art
digitals i material gràfic informàtic. Especialment pel que fa a les impressions d’imatges
fotogràfiques no impreses sobre materials fotogràfics tradicionals, és comprensible
l’escepticisme inicial d’alguns conservadors sobre les impressions digitals. Tanmateix, com
que els aspectes materials normalment no juguen cap paper a l’hora de discriminar una obra
respecte d’una altra, les impressions estan essent adquirides pels museus i les col·leccions
independentment de la tècnica emprada per crear-les.

Per a tots aquests objectes, només mitjançant la comprensió dels materials i processos
podrem crear estratègies apropiades relatives a l’adquisició, la manipulació,
l’emmagatzematge, l’exposició i els criteris de conservació. Però per a això primer s’han
d’examinar i identificar les impressions.

Ordinadors, fotocopiadores i art

Els artistes han seguit l’evolució de les màquines digitals i les màquines de fotocopiar des
d’un principi, però els primers intents de connectar els tecnicismes del món informàtic amb el
món artístic van rebre ressenyes desiguals dels crítics, des de la simple indiferència fins a un
rotund menyspreu. Els artistes sovint trobaven dificultats a l’hora d’utilitzar ordinadors: els
aparells eren poc comuns, molt cars i pràcticament només accessibles per a tècnics

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:43  Página 29



Còpies digitals i impreses: què és (i què no és) una impressió fotogràfica avui en dia?

30

governamentals, acadèmics, científics, organitzacions de viatges espacials i l’exèrcit. A més,
els primers ordinadors eren grans i immòbils, i requerien programadors per manipular-los. Per
tant, els artistes necessitaven assistents tècnics (essencialment, traductors), un fet que
necessàriament hauria obstaculitzat un apropament personal i directe a les seves pròpies
obres.

A les dècades de 1970 i 1980 es van introduir els ordinadors personals, amb els quals
també va arribar el programari que cada vegada era més fàcil d’emprar. El nombre d’artistes
que utilitzaven ordinadors va créixer de forma constant, i una comunitat apreciable va
començar a produir allò que es va anomenar col·lectivament com a art informàtic. L’ús de
programari disponible comercialment també va comportar un canvi en la imatge dels artistes:
hom ja no havia de ser un matemàtic o un programador per crear material gràfic.
Addicionalment, els nouvinguts tenien menys temor que l’ordinador imposés control sobre la
seva creativitat, un argument que els crítics havien esgrimit durant molt de temps en contra
de l’art informàtic. Una altra crítica –la que feia referència al fet que l’art informàtic era tot molt
semblant– segur que era fruit del nombre limitat d’ordinadors i programes disponibles durant
la dècada de 1960 i fins a mitjan dècada de 1970.

Els esforços dels programadors, tècnics, científics i (més endavant) animadors pel que fa
als gràfics de televisió, els videojocs, i les pel·lícules animades van fer avançar les capacitats
gràfiques del maquinari i el programari dels ordinadors. Tanmateix, aquests esforços van
contribuir alhora a la confusió i a les crítiques sovint associades amb l’art informàtic. No
obstant això, avui en dia sovint la tendència consisteix a ocultar la participació de
manipulacions informàtiques en una obra; aquesta tendència es fa clarament palesa en el
camp de la fotografia contemporània, on després d’acalorats debats sobre la manipulació
digital a la dècada de 1990, actualment aquesta qüestió s’afronta amb menys freqüència.
Mentre molts artistes estan fascinats amb els conceptes de les matemàtiques i el càlcul a
l’hora de treballar amb un ordinador, la capacitat de les màquines de produir esdeveniments
aleatoris i el caos ha estat igualment convincent. Les performance, els vídeos, Internet, les
pel·lícules i l’art conceptual s’han vist influïts sense excepció per l’art informàtic.

A finals de la dècada de 1970 va néixer el moviment del copy art, on les fotocopiadores
s’usaven (o potser se’n feia un mal ús) per a la creació d’obres d’art que no eren altra cosa
que simples còpies. Els artistes van explotar el fet que aquestes màquines –dissenyades per
fer còpies fidels de documents originals– posseïen la seva pròpia estètica, diferent de la de la
imatge font original. Mitjançant manipulacions experimentals, es creaven impressions úniques
en aparells originalment destinats a crear múltiples còpies idèntiques. Tot i que aleshores no
s’anomenaven impressions digitals, les fotocòpies i les impressions amb làser tècnicament
poden encabir-se sota el terme paraigua de l’electrofotografía, que avui en dia es considera
com un procés d’impressió digital.

El copy art acostuma a ser un procés brut, ja que arreglar una fotocopiadora travada
comporta l’exposició a la fina pols del tòner. El cas contrari són els diferents paquets de
programari per pintar introduïts a la dècada de 1980, que es van anomenar així perquè
simulaven el procés real de pintar: es podien seleccionar pinzells o aerògrafs de diverses
mides, es podien escollir colors i la creació d’una pinzellada es podia correlacionar
directament amb el moviment d’un perifèric d’entrada, com ara un ratolí. Tanmateix, com que
les impressores digitals de mitjan dècada de 1980 no eren capaces de reproduir imatges en
color altament saturat sobre paper, les imatges generades amb Paintbox (o programaris
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similars) sovint simplement es fotografiaven des de la pantalla, un procés que comportava una
aparença clarament tècnica.

Imatges fotogràfiques

El programari infinitament millor, com ara Adobe Photoshop (introduït el 1991) i les noves
tècniques de perifèrics d’entrada, com els escàners de taula, van contribuir a l’onada de
fotografia digital i imatges digitals de la dècada de 1990. Entre les arts visuals, la fotografia ha
sofert la major evolució tècnica durant els darrers cinquanta anys. La majoria de fotògrafs
amateurs i professionals ja han canviat d’aplicacions basades en rodet a càmeres i
impressores digitals. De fet, està pujant una nova generació de fotògrafs que mai no haurà
col·locat un rodet en una càmera; el concepte dels negatius ha quedat antiquat.

Tot i que l’ús inicial d’ordinadors en la producció artística va tendir a crear una estètica
pròpia, els actuals sistemes digitals sovint es consideren eines que no tenen cap impacte
aparent en el resultat final. Tanmateix, si analitzem més detingudament aquesta qüestió,
veurem que es tracta d’una afirmació simplista. Les tècniques aplicades a les imatges digitals
com ara la nitidesa i els formats d’arxiu com JPG sovint creen artefactes dins de la imatge que
poden ser detectats per un entès. A més, com que els retocs digitals es duen a terme amb
freqüència, l’antiga tasca de retocar manualment per eliminar taques no desitjades a les
impressions pràcticament s’ha convertit en obsoleta. Com a conseqüència, les impressions
d’arxius digitals sovint posseeixen una perfecció tècnica gairebé estranya, intactes, sense cap
mena de marques, com les que es deixaven en puntejar manualment les imatges amb un
pinzell.

L’evolució del programari d’edició d’imatges durant la dècada de 1990, juntament amb la
venda de càmeres digitals cada cop més millorades, va convertir la imatge digital en quelcom
viable i assequible per al consumidor i va transformar completament la dinàmica i els actors
de la indústria fotogràfica. Les empreses fotogràfiques tradicionals van començar a invertir en
impressió digital, i les empreses que s’havien centrat en tecnologia i comunicacions de sobte
es van trobar a l’epicentre d’una revolució tecnològica pel que fa a la fotografia i les imatges.
Avui en dia molts telèfons mòbils inclouen una càmera digital, i la quantitat de fotografies que
es fan augmenta exponencialment. El mercat de consum és el més gran pel que fa a nombre
de fotografies fetes i quantitat de càmeres i impressores venudes. Tot i que moltes d’aquestes
imatges de consum només es visualitzen als monitors, algunes també s’imprimeixen,
normalment com a còpies petites de 10 x 15 cm.

La impressió per injecció de tinta ha absorbit una gran porció del mercat d’impressió
fotogràfica. Les impressores d’injecció de tinta, desenvolupades per primera vegada a les
dècades de 1940 i 1950, van evolucionar per a l’ús pràctic paral·lelament a les tecnologies
informàtiques a partir de la dècada de 1960. A la dècada de 1970 van sorgir dues tecnologies
que van destacar com les més prometedores: injecció de tinta contínua i injecció de tinta
piezoelèctrica DOD (drop-on-demand, o gotes sota demanda).1

El procés d’injecció de tinta contínua, que pràcticament es va emprar per primer cop en
una gravadora de senyals de voltatge inventada el 1963, implicava la càrrega electrostàtica
selectiva i la posterior deflexió de gotes de tinta a mig vol. Les gotes impactaven en la
superfície del paper i formaven punts minúsculs. Aquest mecanisme es pot trobar a totes les
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impressores d’injecció de tinta contínua posteriors, entre altres la famosa impressora d’IRIS
Graphics. Aquest aparell es va desenvolupar originalment per crear proves per a la indústria
d’impressió, però a causa de la seva capacitat d’imprimir a alta resolució sobre una gran
quantitat de diferents materials, fou adoptat pels fotògrafs a principis de la dècada de 1990.
Imprimir una imatge en color d’alta qualitat amb injecció de tinta sobre un paper artístic per a
aquarel·les era una novetat, i aviat es va convertir en un negoci rendible.

Les impressions fetes amb impressores IRIS es poden trobar a moltes col·leccions de
museus. És important identificar-les com a impressions IRIS, ja que es van fer amb tintes que
contenen colorants (per contraposició amb les impressions d’altres impressores d’injecció de
tinta més modernes que poden contenir pigments) i, per tant, són bastant sensibles a la llum,
la humitat atmosfèrica i l’aigua. Per aquest motiu, cal prestar una atenció especial a les
impressions IRIS durant el transport i les exposicions. Entre les impressions amb injecció de
tinta, les impressions IRIS són bastant úniques pel fet que la ubicació dels punts segueix un
patró regular que pot ser lineal o es pot assemblar a una trama de mitja tinta amb floró òfset.

Les impressores d’injecció de tinta DOD grans de la dècada de 1970 només podien
imprimir imatges en blanc i negre, fet que era suficient per a aplicacions de text. Hewlett-
Packard va comercialitzar la seva impressora ThinkJet el 1984, amb la novetat que
incorporava cartutxos d’un sol ús que contenien els capçals d’impressió, cosa que va suposar
una fita en la subsegüent ràpida proliferació de les impressores d’injecció de tinta. La
impressora DeskJet, introduïda el 1987/88, va convertir la impressió de taula de documents
d’oficina en quelcom fiable i va establir un estàndard per a mecanismes d’alimentació de
paper d’un sol full. La nova competència al mercat va introduir impressores noves a un ritme
frenètic: cada parell d’anys a finals de la dècada de 1980 i a intervals cada cop més breus a
partir de la dècada de 1990. La impressió en color es va convertir en una important àrea
d’investigació. El salt de la impressió per a aplicacions d’oficina a la impressió de gran format
es va fer el 1992, amb la impressora en color de format ample Encad NovaJet. Aquesta sèrie
d’impressores utilitzava quatre colors i paper amb alimentació de bobina per produir imatges
grans, i va crear una classe pròpia –injecció de tinta de format ample o gran– que avui en dia
abasta els importants sectors de mercat de la impressió publicitària i de belles arts. Les
impressores d’injecció de tinta DOD normalment es poden identificar –si s’observen sota una
lent d’augment, per la ubicació irregular dels seus punts.

A principis de la dècada de 1990, la indústria de la impressió es va adonar que
necessitaria produir impressions que s’assemblessin a les impressions fotogràfiques
tradicionals si volien obtenir beneficis en el rendible mercat de la fotografia amateur. En
especial la injecció de tinta prometia ser la tecnologia clau per a la impressió d’imatges
fotogràfiques, sempre que la qualitat de les imatges i el suport o els mitjans d’impressió es
poguessin millorar. Les característiques dels mitjans d’injecció de tinta s’havien de
correspondre amb els dels papers fotogràfics tradicionals per tal que el públic general els
acceptés. La qualitat d’una imatge fotogràfica “s’assoliria en una impressió digital quan hom
no en pogués distingir la diferència o preferís la impressió digital”.2 Els nous suports
d’impressió havien d’assemblar-se al paper fotogràfic (amb una tonalitat i una reproducció del
color precisa i agradable, un elevat rang dinàmic, poc nivell de gra, una elevada resolució, i
una brillantor i textura uniformes), havien de tenir el mateix tacte que el paper fotogràfic
(rigidesa, pes, revestiment plàstic) i havien d’actuar com el paper fotogràfic (resistència al
descoloriment, capacitat d’enfundar, d’apilar i de manipular).
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Els papers brillants amb revestiment de resina (RC), fins que es van estendre com a
suports típics per a papers fotogràfics, es van introduir per a aplicacions d’injecció de tinta. La
importància de la vista i el tacte es fa palesa en la terminologia de les estratègies de vendes
de finals de la dècada de 1990: qualitat fotogràfica, fotos realistes, photosmart i qualitat de
reproducció fotogràfica. Les definicions varien d’un fabricant a un altre, però els termes
sempre s’empren per suggerir colors agradables, alta resolució i una qualitat d’imatge amb
una tonalitat més o menys contínua. Els mitjans sobre un paper RC amb un revestiment
brillant o lluent sovint es van començar a anomenar paper fotogràfic, base fotogràfica o
mitjans fotogràfics. La impressió, com a conseqüència lògica, simplement es va anomenar
fotografia.

No obstant això, aviat es va fer palès un dèficit important en les noves impressions
d’injecció de tinta: les tintes es descolorien massa ràpidament i els revestiments simplement
no eren prou estables per resistir les exigències físiques de l’ús amateur. Penjar una impressió
en una nevera continua essent una prova bastant bona per determinar-ne la supervivència en
unes condicions dures: la impressió està subjecta a manipulació (empremtes, brutícia,
abrasió), humitat i temperatura fluctuants (vapor de cuinar), dissolvents orgànics volàtils
(vapors de líquids de neteja), vibració i exposició perllongada a la llum.

A mesura que el mercat de la injecció de tinta va créixer i va augmentar el nombre de
fabricants i distribuïdors, també ho va fer la cerca de la permanència de les impressions. La
impressió en color cromogènica corrent –que mai no ha estat un exemple brillant d’estabilitat
del color en si– es va convertir en la nova referència de permanència de la imatge que havien
de suportar les impressions d’injecció de tinta. Amb la introducció de tintes d’injecció basades
en pigments per a impressores DOD a finals de la dècada de 1990, es va fer inevitable un
equilibri entre l’elevada saturació de color i una estabilitat a la llum més pobra de les tintes
basades en colorants i l’elevada estabilitat però uns colors més apagats de les tintes basades
en pigments. Tanmateix, alguns artistes van preferir la primera opció en lloc de la darrera
afirmant que l’estètica de la impressió era més important que la seva permanència.3 Avui en
dia, les tintes basades en pigments són capaces d’igualar les tintes basades en colorants pel
que fa a l’espectre, mentre que algunes tintes basades en colorants poden igualar les tintes
basades en pigments pel que fa a estabilitat.

Mitjançant l’ús de colorants i pigments avançats, així com complexos revestiments per a
les superfícies, alguns sistemes d’injecció de tinta contemporanis han superat els materials
fotogràfics pel que fa a l’estabilitat de la imatge en condicions d’exposició a la llum, així com
en cas d’emmagatzematge a llarg termini en un lloc fosc. Les proves d’envelliment accelerat
són els mètodes més habituals per avaluar aquestes impressions; això no obstant, a causa
de la seva complexitat, només alguns estàndards sobre els procediments d’assaig han estat
publicats per l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO), i els resultats sovint estan
oberts a discussió.

A més de la injecció de tinta, s’utilitzen altres processos per a la impressió d’imatges
fotogràfiques. Un procés molt popular implica l’exposició digital: el paper fotogràfic s’exposa
en un conjunt de làsers controlats per ordinador o una matriu de díodes electroluminescents
(LED); després el paper es processa de manera convencional. En principi, aquest procés
d’impressió es remunta a principis del segle XX, i recentment ha esdevingut molt popular tant
entre les aplicacions amateur (format petit-volum elevat) com les professionals (format gran-
volum reduït). L’exposició digital a vegades es considera un procés d’impressió híbrid, ja que
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combina tant els avantatges de la impressió digital com l’ús de materials tradicionals sensibles
a la llum com papers i pel·lícula.

L’objecte resultant és una vertadera fotografia que només es diferencia de les fotografies
analògiques en el fet que no ha estat exposada directament des d’un negatiu o transparència.
Si s’observen sota una lent d’augment, les fotografies exposades digitalment sovint mostren
una trama lineal difusa dins de la imatge amb una tonalitat contínua, la qual cosa és resultat
del mecanisme d’exposició píxel a píxel o línia a línia. La característica dels materials
fotogràfics en color és un gra fotogràfic fet de diminuts núvols de colorants groc, magenta i cian.

La impressió mitjançant transferència tèrmica per difusió del colorant (D2T2, també
anomenada sublimació de colorant) és relativament ràpida, té una qualitat d’imatge
pràcticament fotogràfica i empra mitjans com paper RC que li atorga un aspecte i un tacte
fotogràfics. No requereix substàncies químiques líquides per a la impressió, sinó que la calor
d’una matriu tèrmica s’aplica píxel a píxel en una cinta donadora que té colorants incrustats
a un costat. Els colorants calents es tornen mòbils i es difonen en el revestiment receptor del
suport, on formen una imatge de tonalitat contínua. Aquestes impressions es poden identificar
per la seva trama difusa i la manca de gra fotogràfic. A més, la superfície sovint presenta un
lleuger relleu o una brillantor diferenciada entre les àrees impreses i les no impreses.

La primera impressora D2T2, la Sony Mavigraph, es va presentar al públic l’any 1982,
però no es va introduir al mercat fins al 1986. El 1987 altres companyies, entre les quals
Eastman Kodak Co., van introduir impressores pròpies. Les D2T2 han trobat un ampli ús per
a aplicacions que requereixen imatges de tonalitat contínua en petits formats, com les cabines
de fotografies instantànies, les impressions de vídeo i les targetes d’identificació. Han
esdevingut especialment populars com a impressores de quiosc, i la impressió D2T2
domèstica ha augmentat amb l’ús creixent de càmeres digitals de consum des de mitjans de
la dècada de 1990. El cost operatiu és inferior que el de la impressió fotogràfica, i els sistemes
D2T2 gairebé no requereixen manteniment. Altres aplicacions inclouen les proves
d’impressió, els estudis fotogràfics i les impressions mèdiques.

El procés de transferència fototermogràfic de Fuji Photo Film Company inclou una
exposició digital a un paper donador negatiu, un revelatge tèrmic de la imatge latent i una fase
de difusió del colorant similar a l’emprada en la fotografia instantània. Fuji va batejar el seu
procés amb el nom de marca registrada PictrographyTM, i cap altra empresa no ha
desenvolupat ni comercialitzat impressores similars. El primer model, la Pictrography 1000, es
va introduir al mercat japonès el juny de 1987. Els principals avantatges de Pictrography
respecte de la fotografia química en moll són el processament ràpid i la facilitat d’ús. Això,
juntament amb l’elevada qualitat pràcticament fotogràfica de les impressions, l’han convertida
en una opció popular en les aplicacions de proves d’impressió, estudis fotogràfics, fotografia
aèria i punts de venda. Normalment s’utilitza com un dispositiu de poc volum, de manera que
no s’acostuma a trobar en impressió amateur de producció en massa.

A sota del microscopi, la trama lineal difusa dins de la tonalitat contínua de les
impressions Pictrography s’assembla molt a les impressions mitjançant transferència tèrmica
per difusió del colorant; això no obstant, Pictrography sempre tindrà una brillantor uniforme de
la superfície. A aquestes impressions també els manca el gra fotogràfic típic dels papers
exposats digitalment.

El procés d’impressió tèrmic autocrom (TA) només requereix calor per generar una
imatge a sobre del suport. Els semicolorants microencapsulats s’exposen a un interval de
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temperatures i després s’activen mitjançant agents de revelatge dins de l’aglomerant del
revestiment especial de la superfície. Cadascun dels canals de color (groc, magenta i cian)
s’exposa i després cada capa es fixa amb llum d’alta energia. Les impressions TA
s’assemblen molt a les impressions D2T2, ja que tenen una tonalitat contínua, un patró de
trama difús i poden presentar un lleuger relleu superficial i una brillantor diferent.

La primera impressora TA, la Fujix Fotojoy NC-1, va ser introduïda al mercat per Fujifilm
Co. el 1994. El sistema TA principalment està pensat per a impressió de qualitat fotogràfica de
petit format com a alternativa als materials fotogràfics. Les impressores són petits dispositius
que s’empren en quioscs o en punts de venda de fotografia, i també s’han comercialitzat per
a impressió domèstica amateur. Fujifilm ha utilitzat el nom de marca registrada Printpix® per
comercialitzar una sèrie d’impressores TA al llarg dels anys. No es requereix ni aigua ni
substàncies químiques en el procés de formació i fixació de la imatge, i no hi ha cars
consumibles que s’hagin de tirar després de l’ús. Tanmateix, potser com a conseqüència de
la seva baixa resistència inicial a canviar de color per acció de la llum, la impressió TA no va
assolir una elevada popularitat (com a mínim no al món occidental). Aquest procés es va
utilitzar fins al 2007 aproximadament.

També hi ha disponibles altres processos tèrmics, incloent-hi la transferència tèrmica i la
transferència tèrmica directa; tanmateix, aquestes tècniques tenen un ús menys freqüent en
la impressió d’imatges fotogràfiques i la qualitat de la imatge i les característiques estètiques
són oscil·lants. Evidentment, sobretot els artistes han estat experimentant amb moltes
tècniques d’impressió noves, sovint barrejant processos i suports d’impressió, i les seves
obres sovint han acabat en un museu o una col·lecció privada.

Terminologia i conservació

Com que les impressions digitals constitueixen una part fonamental del nostre patrimoni
social i cultural actual i futur, és important comprendre’n l’estructura, els materials i les
qüestions d’estabilitat a llarg termini. El primer pas és la identificació dels processos, la qual
cosa és un requisit previ a totes les decisions relatives a la preservació. Per exemple, si el
suport d’una impressió es pot identificar com un suport propens al deteriorament ràpid, el
conservador podrà escollir entorns d’arxiu, embalatge o paràmetres d’exposició diferents que
si la impressió estigués sobre un material molt estable. Les recomanacions pràctiques per a
l’emmagatzematge i l’exhibició s’han recopilat per a molts processos4 i també formaran part
d’una propera publicació més extensa.5 L’ús de colorants i pigments sintètics en la majoria de
processos fa concloure que, en general, les impressions digitals es beneficiaran més d’un
entorn fresc o fred i relativament sec per a l’emmagatzematge a llarg termini. En general, hi
ha consens sobre el fet que la majoria d’impressions digitals s’haurien de tractar bàsicament
com a objectes de paper complexos; no obstant això, la seva sensibilitat individual a la calor,
la llum, l’abrasió i la humitat varien.

Amb una tecnologia que evoluciona tan ràpidament com la impressió digital, resulta fàcil
perdre la pista de molts processos i de les moltes variables implicades en cada procés. Per
aquest motiu, resulta útil establir una jerarquia categoritzada de processos, estructures i
materials. Aquest enfocament també allibera els conservadors de la necessitat d’altra manera
contínua d’actualitzar els seus coneixements tan bon punt una nova impressora irromp al
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mercat. També evita els termes registrats i simplifica les decisions relatives a l’exposició i les
qüestions sobre preservació a llarg termini. Per tal de facilitar la comunicació entre
conservadors i fabricants, s’ha adoptat àmpliament la terminologia emprada per la indústria.

Tanmateix, alguns termes no s’han acceptat fàcilment, com per exemple l’ús de mitjà com
a terme genèric per a qualsevol suport sobre el qual s’imprimeixi. També hi ha hagut molta
discussió sobre l’ús actual per part de la indústria del terme fotografia per a qualsevol impressió
que a la vista i al tacte sigui com una fotografia tradicional en blanc i negre o en color.

En vista del fet que actualment estem enmig d’un gran canvi en els aspectes tecnològics
de la impressió, la categorització dels processos no s’hauria de considerar com a quelcom
inamovible. Adam Lowe ha subratllat que s’ha produït un canvi en la taxonomia –que abans
era relativament clara– des que els sistemes digitals s’han convertit en tecnologies
d’impressió que ho envaeixen tot: els processos individuals i netament definits han donat pas
a tecnologies “híbrides i enredades” que no sempre encaixen en les nostres categories
prèvies.6 No es tracta d’un fenomen nou, ja que l’ús tradicional del terme fotografia, per
exemple, mai no estat extremadament estricte: sempre ha inclòs processos en què la
impressió final no era fotosensible en algun punt i no ha experimentat revelatge químic7 (com
en el procés de transferència del colorant i el procés desprendible o peel-apart de Polaroid,
per exemple).

Les impressions d’injecció de tinta sobre una base RC amb revestiment brillant que tenen
l’aparença i el tacte d’impressions fotogràfiques, des d’un punt de vista del material, encara
són tinta sobre un suport. En aquest sentit, les impressions digitals no fotogràfiques d’imatges
originalment fotogràfiques són anàlogues a les impressions fotomecàniques fetes d’originals
fotogràfics. Per tant, l’ús quotidià del terme fotografia o foto per a impressions d’imatges amb
una qualitat fotogràfica (independentment de la tecnologia d’impressió) –una tendència que
ha esdevingut popular en la indústria de la impressió i en el mercat amateur mitjançant l’ús
creixent de càmeres digitals– és objecte de debat com a mínim en la comunitat de
conservadors.

S’ha apuntat que la definició d’un objecte no hauria de dependre del seu contingut, però
a mesura que la nova generació de fotògrafs que mai no ha utilitzat rodets arribi a l’edat
adulta, el temps dirà quins termes s’acaben acceptant i quins no –a part de la necessitat de
ser capaços de comunicar-nos amb els nostres fills (sense esmentar la comunicació amb la
indústria de la impressió). Tot i que és desitjable poder-se comunicar amb amateurs i
fabricants en un llenguatge comú, per a la comunitat de conservadors és igualment important
emprar un llenguatge acurat que principalment faci referència als materials implicats i, per
tant, a la seva preservació. Serà important per als conservadors, comissaris d’exposicions i
arxivistes implicar-se activament en aquesta decisió.

Una terminologia comuna i acurada també juga un paper fonamental en els sistemes de
registre interns dels museus. Aquesta estandardització no només permet cerques eficients
dins de la col·lecció del museu, sinó que, en cas de préstecs, també facilita la comunicació
entre comissaris d’exposicions, registradors i conservadors de diferents museus.

Un conjunt consistent de termes també seria beneficiós per a l’etiquetatge dels museus,
que forma part de la missió d’una institució per educar el públic. Especialment a les
exposicions d’impressions digitals, on no hi ha un conjunt fixat de termes tècnics amb una
llarga tradició, es pot trobar una àmplia varietat de termes diferents. Aquests termes sovint
són marques registrades, com Laserchrome® o Lambda® (ambdós termes emprats per

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:43  Página 36



Còpies digitals i impreses: què és (i què no és) una impressió fotogràfica avui en dia?

37

descriure una exposició digital sobre paper fotogràfic). Molt probablement un reflex en contra
de la natura efímera de les primeres impressions d’injecció de tinta, el terme “impressió de
pigment” és popular perquè implica la permanència de l’objecte gràcies a l’ús d’una tinta
basada en pigments per contraposició a una tinta basada en colorants. Tant “impressió de
pigment” com “impressió de carbó” són termes que es troben habitualment a les etiquetes de
les impressions d’injecció de tinta fetes amb tinta basada en pigments, però el seu ús pot ser
confús: en alemany, per exemple, “Pigmentdruck” (impressió de pigment) és el terme emprat
per a l’anglès “carbon print” (impressió de carbó), on ambdós termes s’han utilitzat
històricament per a impressions fetes amb processos de transferència bicromats.

Com que l’era de la impressió digital artística ha estat tan breu, les impressions
normalment s’han produït poc temps abans de la seva adquisició. Aquesta situació
proporciona l’oportunitat única de guardar informació detallada per a la posteritat sobre els
noms de marca i altres detalls relacionats amb la producció impresa. La institució que
gestiona la col·lecció, però també l’artista i/o impressor, haurien de ser conscients dels
beneficis d’aquest procediment.

Els fabricants d’impressores digitals i consumibles també s’han interessat en la
documentació de detalls sobre la producció, ja que els ajuda a millorar la seva reputació.
Quan el mercat de la impressió artística digital va sorgir a la dècada de 1990, IRIS Graphics
Inc. es va adonar de la incertesa entre els clients de productes IRIS a causa de l’àmplia
varietat de tintes i papers, així com els rumors i els diferents resultats d’assaig. Com a
conseqüència, l’empresa va instar els impressors a produir un desglossament per a cada
impressió venuda amb informació detallada sobre les tintes, el paper, els revestiments i
d’altres acabats, la data d’impressió, el lloc d’impressió, el nom de l’artista, el títol, la mida de
l’edició, el número d’edició, resultats resumits de proves de descoloriment per efecte de la
llum, i recomanacions per emmarcar i mostrar les obres. L’Associació Internacional
d’Impressors Digitals de Belles Arts (IAFADP) també es va esforçar per implementar aquesta
agenda per tal d’augmentar els estàndards de les impressions produïdes i evitar l’ús de tintes
de poca qualitat que donessin una mala reputació a les impressions IRIS.

Durant els darrers anys molts museus i col·leccionistes privats han adquirit impressions
digitals per a les seves col·leccions, i la manca d’informació tècnica disponible per a les
impressions ha provocat que per als conservadors i comissaris d’exposicions resultés molt
difícil posar-se d’acord sobre els mètodes de muntatge, emmarcament i nivells lumínics a les
exposicions. Per aquest motiu, els conservadors han estat treballant en un document que es
pot emprar per recopilar aquesta informació. El document tindrà la forma d’un qüestionari a
l’artista i, en un cas ideal, hauria de ser emplenat per l’artista, potser amb l’ajuda del seu
impressor, prèviament a l’adquisició de l’obra d’art. El conservador de la institució hauria
d’avaluar críticament el document abans d’acceptar-lo. El document no només enumera els
processos i materials emprats (per exemple, “tinta basada en colorants sobre paper”) amb un
vocabulari de categories simples, sinó que també reprodueix els noms de marca, els números
de lot del producte i informació contextual.

Es demana el màxim de detalls possibles, ja que com més informació es tingui sobre una
impressió, més informades seran les decisions que es prenguin en relació amb l’exposició
final, l’emmagatzematge i el possible tractament de la impressió. Amb un sistema definit basat
en terminologia acurada i comuna, els museus ocuparan una posició més autoritzada en
relació amb els artistes a qui estan comprant impressions digitals.
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Perspectives

La gran acceleració i proliferació d’aplicacions i tecnologia d’impressió digital a la dècada
de 1990 avui en dia, una dècada després, sembla haver-se estabilitzat a un nivell on es
gasten menys recursos en desenvolupar tecnologies innovadores i trencadores. Ben al
contrari, s’espera que els sistemes actuals es modifiquin i perfeccionin per a aplicacions
individuals. Els experts en el sector estan d’acord que és poc probable que es produeixin
grans canvis a curt termini.

A les darreres dècades, es poden observar tres tendències dins la comunitat de
conservadors: l’erosió dels límits tradicionals entre els camps especialitzats individuals en
vista de les complexitats de l’art contemporani; la inclusió creixent de científics i professionals
de la indústria en la investigació en temes de conservació; i la facilitat de comunicació i
col·laboració entre els conservadors internacionals pel que fa a investigació i ensenyament
gràcies a les tecnologies modernes. Els arxius van ser dels primers de constatar que la
naturalesa dels documents que entraven als seus soterranis estava canviant. En el món
museístic, l’especialitat en conservació d’art contemporani i mitjans moderns es va
desenvolupar (tot i que amb cert retard) paral·lelament a l’evolució de les aplicacions digitals.
Els conservadors, comissaris d’exposicions, registradors de museus i professionals
relacionats encara estan lluitant amb qüestions relatives a l’adquisició, la preservació i la
conservació d’impressions digitals. El personal dels museus en gran part està acostumat a
tractar amb les tècniques dels artistes que no estan subjectes a canvis continus; no obstant
això, precisament aquesta característica del món digital ha estat la responsable de retardar el
camp de la conservació en l’abordatge de les solucions de les qüestions de preservació de
les impressions digitals.

S’han dut a terme una sèrie de projectes de col·laboració que creuen els límits entre les
especialitats de conservació, particularment entre els camps de la fotografia, la pintura, les
arts gràfiques i l’art contemporani d’instal·lacions. Per exemple, un recent projecte de tesi
alemany sobre impressions d’injecció de tinta Scanachrome descolorides sobre lona va ser
supervisat per un conservador de pintura i un conservador de fotografia. De forma similar,
mitjançant la inclusió dels departaments d’investigació i desenvolupament dels principals
fabricants de materials d’impressió digital, els projectes d’investigació sobre conservació
n’han sortit beneficiats. L’empresa Ilford Imaging Switzerland, per exemple, està actualment
implicada en la investigació a l’Escola Superior de Belles Arts de Berna (Suïssa), que està
examinant qüestions d’estabilitat de fotografies i impressions d’injecció de tinta muntades en
fulls acrílics (una tècnica d’acabat emprada àmpliament pels fotògrafs contemporanis). Un
gran avantatge també fou la immediata acceptació de la importància de l’estabilitat de les
impressions per part dels fabricants en el seu esforç per millorar els productes.

Ser capaç d’identificar processos específics d’impressió digital és una habilitat molt
valuosa en la pràctica en conservació. Per ajudar els professionals a simplificar i millorar
aquesta habilitat, s’ha desenvolupat una guia d’identificació.8 Aquesta eina permet a l’usuari
seguir un arbre de decisió sí/no que està il·lustrat amb fotomicrografies dels diferents
processos d’impressió –la comparació de patrons de trama ampliats, per exemple, resulta útil
a la identificació. No obstant això, l’ús d’una guia de tipus ordinograma podria donar a l’usuari
un fals sentit de seguretat, ja que hi ha moltes excepcions a les directrius –necessàriament
simplificades– que permeten aquest format. Per tant, és important desenvolupar una profunda

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:43  Página 38



Còpies digitals i impreses: què és (i què no és) una impressió fotogràfica avui en dia?

39

comprensió dels processos d’impressió i dels materials abans d’abordar el tractament de les
impressions digitals. Hi ha diversos mètodes d’examen –incloent-hi la preparació de seccions
transversals, diferents tècniques d’il·luminació i l’examinació microscòpica– que han
demostrat ser molt útils en el procés de caracterització.

Durant els darrers cinc anys, ha augmentat la conscienciació als arxius i museus en
relació amb les impressions digitals. Una gran quantitat de seminaris i conferències sobre el
tema han arribat a més de 400 professionals de la conservació, arxivistes i artistes des de
2001. La informació rebuda durant els seminaris ha resultat molt útil per tal de determinar les
necessitats actuals del camp de la conservació. La Fundació Andrew W. Mellon ha mostrat un
entusiasme encomiable a l’hora de donar suport a aquests seminaris.

Molts conservadors, amb l’ajuda de col·leccions de mostres, han estat capaços de
desenvolupar els seus propis coneixements en l’examen i avaluació d’impressions. Una
col·lecció de mostres d’impressions digitals disponible comercialment va ser preparada per al
Taller de Col·laboració en Conservació Fotogràfica finançat per la Fundació Andrew W. Mellon
sota el títol “Fotografia contemporània: impressions digitals”; el taller es va dur a terme al
Museu d’Art Modern de San Francisco el 2006 i va tenir tant d’èxit que es van produir més
col·leccions de mostres per a la venda el 2007 i el 2008.9 Com que l’interès en els seminaris
i les publicacions sobre el tema augmenta, cal esperar que desenvoluparem uns
coneixements més amplis i profunds tant sobre els reptes que representen les impressions
digitals com sobre les millors maneres d’afrontar-los.

NOTES

1. Les característiques dels processos descrits en endavant es poden consultar a la pàgina web Digital Sample
Book: www.digitalsamplebook.org, on es poden comparar primers plans i seccions transversals de papers
fotogràfics històrics i suports digitals amb diferents ajustaments de llum.

2. SMOUSE, Evan. “Optimal Design of Desktop Photo Printing Systems,” dins IS&T’s 1998 Image Processing, Image
Quality, Image Capture, Systems Conference. The Society for Imaging Science and Technology, 1998. Pàg.
91-95.

3. David Hockney, citat a: HOLBERT, Mac R. “The History of Nash Editions”, dins Nash Editions: Photography and
the Art of Digital Printing. Berkeley, CA: Peachpit, 2007. Pàg. 11-61.

4. Vegeu per exemple: ADELSTEIN, Peter Z. IPI Media Storage Quick Reference. Rochester, NY: Image Permanence
Institute, 2004.

5. JÜRGENS, Martin C. The Digital Print: Identification and Conservation [títol esperat]. Los Angeles, CA: Getty
Conservation Institute, 2009.

6. LOWE, Adam. “From Imprint to Printout: Surface and Digital Printing”, dins Care of Photographic, Moving Image,
& Sound Collections: Conference Papers. Institute of Paper Conservation, 1999. Pàg. 66-71.

7. La norma ISO 18913:2003 defineix la capa fotogràfica com a “revestiment sensible a la radiació que produeix
una imatge després de l’exposició a flux radiant [...]. L’exposició normalment va seguida del revelatge per generar
la imatge”. (ISO. International Standard 18913:2003. Imaging Materials - Permanence - Vocabulary, pàg. 10).

8. JÜRGENS, 2009, op. cit.
9. Disponible a través de: http://aic.stanford.edu/sg/pmg/index.html
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RESUMEN

Durante los últimos veinte años las tecnologías para imprimir información digital, en constante
desarrollo, han modificado la manera en que actualmente percibimos la fotografía. Se trata de las nuevas
tecnologías de impresión que son capaces de imprimir en alta calidad o la disponibilidad de imágenes en
color de tono continuo sobre soportes de papel RC, la difusión de tinta por transferencia térmica, la
transferencia fototermográfica y el autocromo térmico. Los láseres controlados por ordenador y las matrices
de LED se utilizan para exponer papeles fotográficos. Especialmente la inyección de tinta se ha convertido
en un importante actor del mercado en cuanto a la impresión de imágenes digitales desde mediados de la
década de 1990. Todos estos procesos de impresión deben ser comprendidos e identificados por los
conservadores, archivistas y profesionales relacionados si las nuevas impresiones quieren ser preservadas
para las generaciones futuras. Las cuestiones sobre los materiales, las técnicas y la terminología deben
abordarse para idear soluciones en lo relativo a la adquisición, el almacenamiento y la exposición de
impresiones digitales.

RÉSUMÉ

Au cours de ces 20 dernières années, les nouvelles techniques de production d’information numérique
ont modifié la manière de percevoir la photographie actuellement. On dispose à présent de nouvelles
technologies d’impression capables d’imprimer des images d’excellente qualité, avec des couleurs continues
sur des supports papier RC ; il s’agit de transfert thermique de diffusion de couleur, de transfert
photothermographique et d’autochrome thermique. On utilise des lasers contrôlés par ordinateur et des
écrans LED pour exposer des papiers photographiques. Inkjet, surtout, est devenu un acteur important sur
le marché pour l’impression d’images numériques depuis le milieu des années 1990. Tous ces procédés
d’impression doivent être compris et identifiés par des conservateurs, des archivistes et des professionnels
du secteur afin de protéger les nouvelles impressions pour les générations futures. Il faut aborder la question
des matériaux, des techniques et de la terminologie afin de trouver des solutions pour l’acquisition, la
sauvegarde et l’exposition d’impressions numériques.

SUMMARY

Over the past 20 years, newly evolving techniques of outputting digital information have changed the
way we perceive photography today. New printing technologies that are capable of printing high quality,
continuous tone color images onto RC paper supports became available; these are dye diffusion thermal
transfer, photothermographic transfer, and thermal autochrome. Computer-controlled lasers and LED arrays
are used to expose photographic papers. Inkjet, especially, has become a major market player for printing
digital images since the mid 1990s. All of these printing processes must be understood and identified by
conservators, archivists, and related professionals if the new prints are to be preserved for future generations.
Questions of materials, techniques, and terminology must be addressed in order to devise solutions for the
acquisition, storage, and exhibition of digital prints.
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L’ARXIU D’IMATGES DE L’ARXIU MUNICIPAL D’AALBORG EN EL CONTEXT DANÈS

Bente Jensen
Arxiu Municipal d’Aalborg

Tractaré breument el context danès d’imatges històriques culturals a tall de rerefons
informatiu per a la presentació del fons de l’Arxiu Municipal d’Aalborg. Després d’una
presentació general de l’arxiu, em centraré en la gestió de les imatges i simultàniament faré
algunes referències a la història fotogràfica danesa vista des de la població provincial
d’Aalborg, tenint en compte qüestions actuals relacionades amb les fotografies.

El context danès

A Dinamarca hi ha nombroses col·leccions d’imatges històriques, tant en forma de fotos
com de pel·lícula. Es guarden a arxius, biblioteques i museus, i no existeixen regulacions ni
acords que indiquin on s’ha d’emmagatzemar el material. Només pel que fa a les obres de
ficció, es va encomanar a l’Institut Cinematogràfic Danès la responsabilitat d’adquirir el
material. Les imatges creades com a part d’arxius públics estan sotmeses a la llei d’arxius
danesa i es guarden als arxius nacionals i municipals. En aquests casos, l’interès sovint no
consisteix en la fotografia com a document en si mateixa, sinó en la correlació amb
l’estructura informativa de l’arxiu com a tal. La llei d’arxius no és aplicable al sector privat.

Paral·lelament, hi ha un interès creixent en les imatges històriques dels usuaris de
diversa mena, des del públic interessat per la història fins als investigadors, passant pels socis
comercials. L’interès creixent també es veu reflectit en la fundació de noves institucions
nacionals: el Museu Nacional de Fotografia, fundat el 1999 i amb un fons de 18.000 fotos
artístiques especials de la Biblioteca Reial, que en total alberga 16 milions de fotografies i 52
tones de negatius i que, per tant, constitueix la col·lecció més gran del país. La col·lecció
inclou art fotogràfic internacional dels segles XIX i XX, especialment fotògrafs danesos
moderns, col·leccions de fotografies aèries, una col·lecció topogràfica i una col·lecció de
retrats de personatges de rellevància nacional.1 La investigació en imatges històriques també
ha augmentat i la primera publicació relacionada amb la història fotogràfica danesa es va
publicar el 2004,2 molt tard per exemple en comparació amb altres països nòrdics. Les dates
també reflecteixen que el camp d’investigació és relativament nou a Dinamarca, tant pel que
fa a l’anàlisi d’imatges des d’un enfocament estètic i artístic, com des del punt de vista de la
història cultural.

Una part considerable de les imatges històriques es guarden en institucions relativament
petites disperses per tot el país. A Dinamarca hi va haver un moviment històric local a la
dècada de 1970 (inspirat en la tradició del Taller d’Història a Anglaterra) que va suposar la
fundació de nombrosos arxius petits. Actualment, hi ha uns 550 arxius històrics locals i
diversos grups de treball històrics locals en un país amb una població de 5,5 milions
d’habitants. El desenvolupament fou al mateix temps la conseqüència d’una reforma o
racionalització de l’administració municipal l’any 1970, en què petits municipis es van
reorganitzar en unitats administratives més grans. Una reforma similar es va implementar el
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2007 i la conseqüència han estat municipis encara més grans. Per ajudar a sobreviure la
identitat local, es van fundar arxius des de la base, no només arxius gestionats
professionalment, sinó també arxius on la manipulació del material històric és un passatemps.
El moviment durant la dècada de 1970 va acabar en campanyes per recollir fotos històriques,
i en algunes àrees també pel·lícules, la qual cosa significa que en conjunt una gran quantitat
d’imatges està emmagatzemada a les col·leccions locals que documenten una visió
polifacètica de la vida a les províncies.

Com que cap administració ni
organisme danès no coordina la feina i el
desenvolupament estratègic de la gestió
de fotografies i pel·lícules, la LFF,
l’Associació Nacional per preservar les
fotografies i les pel·lícules, hi té quelcom a
dir.3 En aquest context, preservar equival al
cicle de vida complet de la fotografia, des
de l’adquisició fins a l’apropament. Els
membres de l’associació són institucions
de patrimoni cultural públic que tenen
imatges, i poden ser tant arxius, com
museus i biblioteques. Les organitzacions
ALM (arxius, biblioteques, museus) són
membres del consell, així com els
representants de les institucions nacionals
com la Biblioteca Nacional, l’Institut
Cinematogràfic Danès i el Museu
Nacional. La societat treballa en qüestions

actuals relacionades amb col·leccions de fotografies i pel·lícules històriques culturals, com per
exemple el copyright, que tenen una forta demanda per part de les institucions que en són
membres, així com en la comunicació d’experiències, especialment dels altres països nòrdics,
on aquest camp té una prioritat més elevada, i en l’organització de seminaris i conferències
sobre, per exemple, la selecció, els suports digitals, les bases de dades, la digitalització, i
temes històrics fotogràfics. Originalment, una de les finalitats de la societat era iniciar una
base de dades conjunta de fotos daneses, però el desenvolupament els ha portat cap a altres
direccions. Més endavant tornaré a tractar aquesta qüestió. L’Arxiu Municipal d’Aalborg
decideix l’ordre de prioritats de la feina en el consell de la LFF i actualment n’ostenta la
presidència.

L’interès creixent d’una àmplia varietat d’usuaris d’imatges històriques es pot considerar
com un dels resultats de la digitalització de les fotografies i pel·lícules publicades a Internet.
Però en general actualment hi ha un interès creixent en les imatges, en allò que alguns
investigadors anomenen l’economia de l’experiència, i els socis comercials han descobert les
oportunitats del material i promouen les imatges històriques en diversos productes. La
combinació d’història i històries amb imatges és una gallina dels ous d’or en l’economia de
l’experiència, també vist des del punt de vista de les institucions de patrimoni cultural, i el
desenvolupament afecta el cicle vital dels arxius.4 Tornaré a tractar aquest tema com a part
del cas de l’Arxiu Municipal d’Aalborg.

La celebració del Dia de la Constitució Danesa el 5 de juny de
1976. El primer ministre Anker Jørgensen parla en una situació
informal amb un dels electors de l’àrea d’Aalborg.
Fotografia de l’arxiu de fotografies de la premsa.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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Arxiu Municipal d’Aalborg

Aalborg és el tercer municipi més gran
de Dinamarca amb una població de
200.000 habitants. La ciutat és al nord del
país. L’Arxiu Municipal d’Aalborg es va
fundar com una institució privada
anomenada Arxiu Històric Local del
Municipi d’Aalborg el 1974. La fundació es
va basar principalment en una decisió que
reclamava que Aalborg havia de tenir un
arxiu per enfortir la identitat local després
de la reforma dels municipis de 1970 abans
esmentada, quan 12 petits municipis es
van fusionar en un. El fons del nou arxiu es
basava en diverses col·leccions privades i
una transferència de material arxivístic del
Museu d’Història d’Aalborg, que incloïa una
considerable col·lecció fotogràfica. L’any
1996 es va convertir en un arxiu públic en
relació amb la llei d’arxius danesa. L’Arxiu
Municipal forma part de l’administració
cultural i educativa del municipi d’Aalborg i
el pressupost anual és de 5,4 milions de
corones daneses (aprox. 752.000 euros).
Per finançar projectes específics, hi ha la
possibilitat de sol·licitar recursos
econòmics directament al Ministeri de
Cultura i també a l’Arxiu Nacional, que
tenen una funció governamental en relació
amb els arxius.

L’Arxiu de l’Emigració Danesa, que es
va fundar per iniciativa privada l’any 1930,
el 1989 va passar a formar part de
l’organització de l’Arxiu Municipal. L’arxiu té
una funció arxivística nacional i la seva tasca principal consisteix a gestionar material
arxivístic sobre l’emigració danesa a tot el món. L’arxiu inclou una petita col·lecció fotogràfica
molt interessant. L’objectiu es digitalitzar els fons, tant els documents com les imatges, per tal
que estiguin disponibles a Internet i que s’hi puguin fer cerques, ja que els usuaris naturals
estan situats a tot el món.

El nombre d’empleats a l’arxiu actualment és de 14 persones (cinc arxivistes, un fotògraf,
un assistent de fotografia, dues persones al departament administratiu, tres catalogadors, una
persona per a la sala de lectura, i una persona en pràctiques). El personal permanent rep
l’ajuda de persones en diversos programes socials i d’atur, i ad hoc empleats de projecte
relacionats amb projectes específics.

A finals de 1800, persones privades van començar a adquirir
càmeres per a ús personal també a Aalborg. Aquí, dues imatges
de l’àlbum de fotografies del comerciant Hans Andersen. El seu
tema favorit era la seva família, que sempre estava disposada a
actuar en petites ocasions; aquí a la neu el 1892.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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Obligació, visió i finalitat

Com que l’Arxiu Municipal d’Aalborg és un arxiu públic en virtut de la llei d’arxius danesa,
l’arxiu manté els arxius municipals públics del municipi d’Aalborg, cosa que suposa els
municipis del camp des de 1841 i els pobles des de 1859; en total 20 antics municipis i tres
poblacions després de la reorganització dels municipis de 2007. Com a arxiu públic, l’Arxiu
Municipal d’Aalborg també rep material arxivístic privat de fàbriques, societats,
organitzacions, institucions i persones privades.

L’Arxiu Municipal té 8.000 metres de documents, 6 milions de fotografies, i una quantitat
considerable de pel·lícules, vídeos, mapes i dibuixos. El nombre d’imatges situa l’Arxiu
Municipal d’Aalborg com la col·lecció fotogràfica més gran de les províncies, només superada
pel fons de la Biblioteca Reial a Copenhaguen.

Les imatges, fotografies i pel·lícules es consideren una part integrant de la informació
històrica juntament amb els documents i altres suports. En altres paraules: el tipus de suport
no és important, però la informació que emmagatzema com a registre històric sí que és
determinant. Aquest enfocament també es reflecteix en l’organització de l’arxiu, ja que la
gestió de les imatges no està situada en un departament especial ni depèn d’una sola
persona. El personal acadèmic, els arxivistes, s’organitza d’acord amb el cicle vital dels
arxius. L’única excepció és l’arxivista de TI, que té una responsabilitat especial en la gestió de
material digital.

La visió de l’Arxiu Municipal és que
el fons i la institució haurien de ser
aprofitats per tanta gent com sigui
possible, també per aquelles persones
que originàriament no eren conscients de
les possibilitats dels arxius. Els grups
d’usuaris difereixen des d’investigadors
de diverses disciplines acadèmiques (per
exemple, història, art, arquitectura,
moda, planificació urbana), socis
comercials (empreses de producció, els
mitjans), persones interessades en la
història, persones de totes les edats en
fase d’aprenentatge (escola, institut,
estudiants universitaris, aprenentatge
durant tota la vida) i l’administració
municipal. L’estratègia d’apropament de
l’Arxiu Municipal és activa. L’arxiu forma
part de la política cultural del municipi i

un dels criteris d’èxit és un nombre creixent d’usuaris, ja sigui de forma presencial a
l’edifici o a través d’Internet. La col·lecció d’imatges és una manera molt eficient d’arribar
a persones de totes les edats i grups socials, i s’empra molt en projectes d’apropament
dels arxius, tal com s’il·lustrarà.

A continuació, el cicle vital dels arxius s’emprarà per organitzar temes relacionats amb la
gestió de l’arxiu d’imatges de l’Arxiu Municipal d’Aalborg.

Vida quotidiana de l’alcalde d’Aalborg Marius Andersen en una
posició típicament danesa a la seva bicicleta el 1975 per emfatitzar
la seva imatge popular. Fotografia de l’arxiu de fotografies de la
premsa.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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Adquisició i apropament

La política d’adquisicions de l’arxiu municipal és una barreja entre un enfocament actiu i
un de passiu. Com que la finalitat principal del fons consisteix a reflectir i documentar la
història i memòria de l’àrea d’Aalborg, un criteri decisiu és que les imatges han d’estar
relacionades amb aquesta àrea topogràfica. Si l’arxiu rep fotografies d’altres regions, són
transferides a una institució pertinent. Il·lustraré la política d’adquisicions a partir d’una sèrie
d’exemples. Simultàniament, tractaré qüestions més generals relacionades amb els exemples
específics. També mostraré que la valoració i l’apropament pel que fa a arxius d’imatges
privades sovint són qüestions relacionades i creen sinergies.

Exemple: imatges municipals
Tal com he esmentat abans, les imatges públiques només estan afectades per la llei

d’arxius danesa i s’han de fer arribar als arxius, cosa que en el cas de l’Arxiu Municipal
d’Aalborg significa fotos del municipi. Les fotos municipals sovint formen part dels arxius de
diverses parts de l’administració municipal, des de la planificació urbana a casos socials de
construcció de noves institucions, feines de construcció, etc. Pel que fa a l’adquisició
d’imatges de creadors d’arxius privats, els arxivistes han de negociar en cada cas per obtenir
les imatges enviades als arxius.

Des de la dècada de 1930, el municipi d’Aalborg ha estat molt conscient de vendre’s com
una ciutat moderna i la documentació dels
canvis cap a la modernitat han tingut
prioritat màxima. Es va encarregar als
fotògrafs i productors cinematogràfics que
documentessin els canvis, cosa que
suposa que l’arxiu ha rebut material molt
precís que documenta el procés de
modernització.5

Avui en dia el personal de
l’Administració documenta els canvis
fotogràficament. La tendència va dirigida a
produir petites pel·lícules o DVD en el seu
lloc. S’encarrega a empreses de mitjans
que produeixin pel·lícules no només per
documentar, sinó també per comunicar i
commemorar els canvis a la població amb
vista als ciutadans. Juntament amb un ús
intens de les fotografies a Internet, el
desenvolupament condueix a una
producció creixent d’imatges també en el
sector municipal.

Es dóna un altre tipus d’adquisició passiva –com succeeix en la majoria d’arxius– a la
sala de lectura quan els usuaris arriben i volen lliurar les seves fotografies i pel·lícules
antigues a l’arxiu. L’Arxiu Municipal accedeix a acceptar (gairebé) qualsevol cosa sempre que
el tema estigui relacionat amb l’àrea topogràfica, però alhora se signa un acord amb la

Des de la dècada de 1930, el municipi d’Aalborg ha estat molt
conscient de presentar-se com una ciutat moderna i la
documentació dels canvis cap a la modernitat han tingut una
prioritat màxima. Es va encarregar al fotògraf J. A. Kirkegaard que
documentés la construcció del nou pont Lim Fjord el 1929-1933.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:43  Página 47



L’arxiu d’imatges de l’Arxiu Municipal d’Aalborg en el context danès

48

persona que lliura el material, el qual garanteix que es pot remetre a altres institucions o que
no es pot seleccionar i després destruir.

En molts sentits les fotografies han estat sagrades per a la teoria i la pràctica arxivística
danesa, cosa que significa que la majoria d’arxius no compten amb una política d’adquisicions
que vagi més enllà del criteri topogràfic. Cada imatge compta. Amb la democratització dels
mitjans durant el segle XX i especialment amb la introducció de la fotografia digital, que ha
comportat una explosió del nombre de fotografies, igual que a la resta del món, cada vegada
esdevé més necessari dur a terme seleccions també per a les col·leccions d’imatges daneses.
Tractant la qüestió d’una manera positiva, cal emfatitzar la importància d’analitzar quin tipus
d’imatges calen per reflectir la història de l’àrea, així com documentar l’administració del
municipi en el cas de l’Arxiu Municipal d’Aalborg. Hi ha algun buit que indiqui que cal iniciar una
adquisició activa o fins i tot documentació i que els temes estan ben coberts? 

Exemple: la fira de bestiar d’Aalborg
Com que Aalborg es una antiga ciutat industrial que ara està emprenent el seu camí cap

a l’economia de l’experiència i del coneixement, s’han tancat bastants indústries i les
fàbriques han desaparegut o han canviat de funció durant els darrers 35 anys. Com que la
indústria caracteritza la història d’Aalborg també des d’una escala nacional, és important
documentar les indústries a l’arxiu. Un exemple és el tancament de la fira de bestiar al centre
de la ciutat l’any 2003, que estava estretament relacionada amb els escorxadors, que avui en
dia també estan tancats. Com que la funció era important per a la vida de la ciutat, l’Arxiu
Municipal va decidir documentar els processos de treball abans del tancament. El fotògraf de
l’arxiu va fer la documentació, ja que no hi havia fotos històriques que reflectissin aquests
processos. En aquest cas, l’arxiu no només va rebre els arxius de la fira de bestiar, sinó que
també va decidir iniciar una documentació activa. Després es van dur a terme entrevistes. Vist
d’una altra manera, des d’un nivell teòric, l’arxiu va decidir emprar mètodes etnològics i va
acostar-se al camp de treball i als mètodes dels museus.

L’exemple de la fira de bestiar també il·lustra una altra qüestió actual relacionada amb
l’adquisició. Com s’ha esmentat abans, no hi ha cap regulació que fixi la responsabilitat en el

cas dels arxius d’iniciativa privada a
Dinamarca. La conseqüència és que hi ha
un “mercat obert” i durant els darrers cinc
anys els arxius estan rebent la
competència d’empreses comercials que
han comprès que la història, i
especialment les imatges històriques, són
lucratives, ja sigui com a producte o com a
part d’una marca.

En aquest cas, els edificis de la fira de
bestiar es van vendre a un inversor que
volia convertir-los en un centre
d’experiència i cultura amb una història
palpable. El projecte es va promoure en
una pàgina web i es demanava a la gent
que enviessin el material històric que

Documentació dels processos de treball a la fira de bestiar
d’Aalborg el 2002, just abans que la fira tanqués les seves portes.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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tinguessin de la fira de bestiar.6 Com succeeix sovint, l’Arxiu Municipal va arribar a un acord
amb l’empresa per rebre el material original i la competència es va convertir en cooperació.

En general, no pot esperar-se que els socis comercials estiguin interessats a actuar com
un arxiu tenint en compte les perspectives a curt termini en el món dels negocis. Un altre
exemple mostra el contrari. L’empresa danesa Substanz, que també està present en altres
països europeus produint pel·lícules sobre temes històrics utilitzant material original, ha fet
passos per recopilar pel·lícules històriques de persones privades a través de la seva pàgina
web. Una citació de la pàgina web: “Enviï’ns les seves pel·lícules i fotografies... totes les
pel·lícules es copiaran i es retornaran els originals. Una còpia de la pel·lícula es lliurarà als
arxius locals.”7 Però els arxius no només volen còpies digitals de mala qualitat, sinó que volen
els originals i ells mateixos s’encarreguen de la digitalització seguint els estàndards correctes.

Normalment, els arxius i els socis comercials són capaços de cooperar quan es tracta
d’una adquisició. Els arxius afegeixen un aire de serietat al projecte i garanteixen la
conservació a llarg termini del material, fins i tot després que l’empresa hagi tancat, cosa que
realment va succeir en el cas de la fira de bestiar, en què l’inversor va abandonar el projecte.
Des d’un punt de vista positiu, els arxius poden beneficiar-se de la feina eficient dels socis
comercials amb la premsa. Es tracta de mitjans de comunicació amb els quals els arxius
normalment no es podrien permetre entrar en contacte i a través dels quals es comuniquen
amb nous grups d’usuaris.

Les institucions de patrimoni cultural a Dinamarca s’han d’acostumar que no tenim el
copyright del concepte “arxiu”. Se’n pot fer ús lliurement, tal com fa la Ràdio Danesa al seu
nou lloc web anomenat “l’arxiu de la ciutat”, on es convida els usuaris a carregar les seves
fotografies i històries antigues.8 Però en un arxiu “real” la tasca no només consisteix a recopilar
i comunicar, sinó també a preservar durant un llarg període de temps, a catalogar i a posar
en context. Tanmateix, l’ús d’Internet com a mitjà d’adquisició no deixa de ser interessant. Hi
ha projectes basats en arxius que ja han fet servir Internet per recopilar material nou, per
exemple, el projecte de l’Arxiu Nacional Britànic: “Moving Here.”9 La gent utilitza Internet per
fer cerques a les bases de dades i demanar material dels arxius a les sales de lectura: per
què no enviar també material als arxius?

A l’Arxiu Municipal d’Aalborg, en col·laboració amb el museu i la biblioteca locals, tenim
prevista la creació d’una pàgina web comuna d’història local en un futur immediat. L’adquisició
de fotografies i records es preveu que sigui una de les funcions del lloc web. Tanmateix, hi
hauran condicions tècniques i contextuals imposades a l’adquisició a través d’Internet, de la
mateixa manera que les institucions fan en la vida real. L’assumpte és interessant en un
context d’imatges; l’èxit de pàgines web com Flickr, Picasa i YouTube mostra que la gent vol
compartir les seves fotografies amb el món; per tant, per què no compartir-les també amb els
arxius? Algunes col·leccions d’imatges fins i tot han fet un pas més enllà per emprar les
pàgines web d’imatges existents com una manera de comunicar les seves imatges a Flickr
–per exemple, “Picture Australia” (Biblioteca Nacional d’Austràlia) i la Biblioteca del Congrés
a Washington–10 i demanen a la gent que comenti o afegeixi etiquetes a les fotos. L’aparició
de l’Internet social o www2 altera la relació entre usuari i institució. L’Arxiu Municipal d’Aalborg
ha fet un primer pas a tall d’experiment emprant Picasa per comunicar les fotografies de
diversos actes a l’arxiu als usuaris, que al seu torn esperen trobar les fotografies a Internet
molt ràpidament després dels actes en qüestió.11 Es tracta de fotografies purament
documentals i només una part serà remesa a la col·lecció d’imatges històriques.
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Exemple: Nadal
El Nadal és la celebració més popular i estimada a Dinamarca. Una cerca al fons de

l’arxiu va mostrar que no era possible documentar la celebració del Nadal a Aalborg a finals
del segle XX i es va iniciar una campanya d’adquisició l’any 2005. Evidentment, al desembre,
ja que la campanya formava part de les activitats nadalenques d’apropament de l’arxiu. Es va
convidar la gent a una sala amb decoració nadalenca, on les seves fotografies es registraven,
i les fotografies escanejades immediatament passaven a formar part d’una exhibició que va a
anar creixent durant el mes de Nadal. El projecte es va convertir en la “nineta dels ulls dels
mitjans”, amb molt bona cobertura a la televisió, la ràdio i els diaris locals.

L’exemple de Nadal també il·lustra com els límits entre l’adquisició i l’apropament en
alguns casos desapareixen i ambdós processos es complementen. Cada vegada més, les
campanyes d’adquisició de fotografies o pel·lícules històriques formen part d’un projecte
d’apropament. Tanmateix, l’apropament i especialment l’ús de les imatges també poden
ser una part integrant i necessària d’un projecte d’adquisició, tal com mostra l’exemple
següent.

Exemple: immigració i imatges multiculturals
Com que la finalitat de l’Arxiu Municipal consisteix a reflectir la història i memòria de

l’àrea d’Aalborg, cada vegada ha esdevingut més necessari documentar que Aalborg és una
població multicultural i la llar de diversos grups d’immigrants. L’Arxiu Municipal volia
complementar les imatges d’immigrants de l’arxiu municipal recopilant arxius de les
organitzacions pròpies del grup. L’objectiu també era la democratització de la memòria
cultural. El projecte es va centrar en tres grups d’immigrants: els vietnamites, els palestins i
els somalis, que representen la immigració en tres dècades:1970, 80 i 90. No tots els grups
estaven familiaritzats amb la tradició arxivística danesa i no tenien una tradició escrita, cosa
que significava que no existia la manera tradicional de crear informació.

Com en l’exemple de la fira de bestiar, es va decidir complementar els arxius amb
fotografies documentals i, en aquest cas, també produccions cinematogràfiques. Un altre

motiu per a l’elecció fou que l’apropament
era una part integrant del projecte i una de
les finalitats era informar els grups
d’immigrants sobre l’arxiu en general i
especialment sobre l’aspecte democràtic
de la institució. En aquest sentit, les
imatges van ser una eina pedagògica
necessària ja que bastants dels visitants
que van assistir als actes relacionats amb
el projecte no eren capaços de llegir el
danès o fins i tot eren analfabets.

L’Arxiu Municipal d’Aalborg utilitzarà
les experiències del projecte amb la
immigració en un projecte d’adquisició i
apropament l’any 2009 en què el centre
d’atenció seran els groenlandesos a
Aalborg.

Braseria vietnamita el 2001. La foto forma part de la documentació
d’un projecte destinat a recopilar arxius de tres grups d’immigració
a Aalborg. Els vietnamites van immigrar a Aalborg a la dècada de
1970.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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Preservació, catalogació i accés

A continuació, s’analitzaran projectes relacionats amb la preservació, la catalogació i
l’accés. Tal com s’ha mostrat abans, l’adquisició i l’apropament no es poden dissociar i
aquest també és el cas en els processos següents. Els projectes també reflecteixen
qüestions de la història de la fotografia danesa des del punt de vista del fons de l’Arxiu
Municipal d’Aalborg.

Imatges úniques

L’Arxiu Municipal d’Aalborg compta amb una petita col·lecció d’imatges úniques,
daguerreotips, ferrotips i plaques de vidre. La seva presència constitueix un exemple de la
rapidíssima difusió de les tecnologies tant al centre de la nació com a les províncies. Per
exemple, poc després que el daguerreotip fou introduït a París l’any 1839, la tècnica es va
introduir a Dinamarca i va ser difosa per daguerreotipistes ambulants i homes que van
convertir la nova tècnica en part de la seva professió. El primer prospecte d’Aalborg data del
1847 i mostra una panoràmica de la població. A part dels prospectes, el tema són retrats de
persones de la burgesia, que és el tema més recurrent d’imatges úniques a Dinamarca en
general.12

L’Arxiu prioritza la preservació de la
part més antiga de la col·lecció fotogràfica,
cosa que significa que la major part del
pressupost de preservació es dedica a les
imatges úniques. L’Arxiu no empra el seu
propi conservador, sinó que se serveix
d’una institució de museu regional amb
coneixements específics sobre
conservació de fotografies.

Els primers fotògrafs de la població

Un dels fons arxivístics més grans de
fotografies a l’Arxiu Municipal d’Aalborg és
l’arxiu de l’empresa familiar Tønnies, que
consta de 260.000 negatius de 1856-1975.
L’arxiu és únic perquè les eines de cerca
de l’empresa des de 1864 fins al
tancament estan intactes en una línia
ininterrompuda, cosa que significa que
cada negatiu o positiu està numerat i que el número fa referència al llibre de comandes del
fotògraf, que al seu torn proporciona informació sobre qui va sol·licitar la foto, informació sobre
el tema i la mida del negatiu, l’adreça, el número de còpies i el preu, i la data en què es va fer
la fotografia.13

Daguerreotip de 1847 atribuït a Johan Bülow Birch que mostra una
de les poques cases renaixentistes de Dinamarca, la casa de pedra
del comerciant Jens Bang del 1624.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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L’empresa fotogràfica també és un
exemple de difusió tecnològica, ja que el
primer Tønnies va emigrar des de
Grünenplan, a Alemanya. Va continuar
col·laborant amb col·legues alemanys i va
portar les tècniques fotogràfiques més
innovadores a Aalborg. Heinrich Tønnies
es va convertir en el principal fotògraf
d’Aalborg. La fortuna de l’empresa es
basava en la popularitat de les targetes de
visita a finals del segle XIX. L’arxiu de
Tønnies també comptava amb una
considerable col·lecció de fotografies
topogràfiques que fan possible
documentar Aalborg durant el període de
1866-1880 millor que cap altra població
provincial de Dinamarca. Una altra perla
del fons arxivístic és l’àlbum més antic de
targetes de visita de Dinamarca, que data
de 1857.

La col·lecció Tønnies fou objecte d’un projecte entre 1990 i 2002. Amb l’ajuda del
finançament de programes socials per a persones en atur, dos caps de projecte (un
conservador i una persona de TI) van orientar unes 20 persones (a vegades menys) perquè
netegessin els negatius, els escanegessin, i els tornessin a empaquetar en paper lliure d’àcid
i caixes. La informació dels llibres de comandes es va escriure en una base de dades que està
publicada a Internet: www.aalborgkommune.dk/tonnies.

Com que la base de dades és de la
dècada de 1990, només es fa referència a
unes quantes fotografies escanejades a
Internet. És possible fer cerques en els
termes següents: nom (qui va sol·licitar la
fotografia), adreça, any i número de la
fotografia. La base de dades d’Internet
cobreix el període de 1864-1918 com a
conseqüència de les regulacions de la llei
sobre dades personals i la llei d’arxius
danesa. A la pàgina web hi ha una opció
de compra on és possible demanar una
versió escanejada de les fotografies
antigues i comprar-ne còpies en paper que
són molt populars entre els usuaris de tot
el món.

El projecte finançat mitjançant
programes socials es va aturar el 2002 i es
preveu revisar la base de dades. Avui en

L’estudi del fotògraf Emil Tønnies el 1903 amb la tecnologia més
innovadora importada d’Alemanya. L’estudi estava ple de diversos
puntals, ja que es van convertir en un mitjà popular per crear un
“entorn natural”.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)

Construcció del pont Lim Fjord el 1877 per part de l’empresa
francesa Compagnie de Fives-Lille amb l’ús d’enginyers francesos
i treballadors italians. El fotògraf d’Aalborg Henrich Tønnies es va
dedicar a documentar les feines de construcció. Negatiu sobre
vidre de 31 x 36,7 cm.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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dia la política sobre bases de dades de l’Arxiu Municipal ha canviat; l’arxiu no construiria una
base de dades especial per a un fons arxivístic i un suport, sinó que inclouria les dades a la
base de dades del fons general. Actualment s’està planificant un projecte per transferir la
informació de la base de dades Tønnies al catàleg general. Aquesta revisió també faria
possible incloure un enllaç a la versió escanejada de la fotografia.

El material fotogràfic en general, juntament amb la resta del fons independentment del
suport, es registra i cataloga en una base de dades que empren la majoria d’arxius locals i
municipals de Dinamarca anomenada Arkibas4. És possible enllaçar una foto escanejada a la
descripció. La base de dades es basa en principis i estàndards internacionals i la propera
versió facilitarà l’edició de dades seleccionades directament a Internet, de manera que hi
haurà una actualització contínua de les dades. En aquest moment, les dades d’Arkibas4
només són accessibles per als usuaris de les sales de lectura dels arxius.

Els fons es poden cercar a Internet a una altra base de dades, una base de dades
regional d’arxius, biblioteques i museus anomenada “La base de cerques històriques culturals
de Jutlàndia del Nord”: www.noks.dk. Aalborg forma part de la regió de Jutlàndia del Nord. La
base de dades es va llençar l’any 2002 i actualment inclou versions digitalitzades de 25.000
fotografies de l’Arxiu Municipal d’Aalborg. La base de dades té una interfície d’usuari que
facilita les cerques a través dels tres sistemes de catalogació dels museus, biblioteques i
arxius a la regió. És possible fer cerques de text lliure i cerques temàtiques i, com que la base
de dades inclou tot el material des de documents a llibres i objectes de museus o fotos i unes
quantes pel·lícules digitalitzades, es pot fer una cerca completa als fons de les institucions
que hi participen. El principi que hi ha darrere de la base de dades és que la tradició històrica
decideix en quina institució es guarda el patrimoni cultural. Allò que importa en la cerca és la
pregunta de l’usuari, no la institució. I en el cas de les fotografies, com ja s’ha afirmat, el lloc
on es guarda el material és una coincidència ja que hi ha poques regulacions. Una anàlisi del
patró de cerca ens diu que les fotografies són l’article més popular i que la possibilitat de
seleccionar material digitalitzat és molt popular. La gent empra la base de dades com un
àlbum o exposició de fotos digitals on l’usuari pot escollir la temàtica en funció del seu interès.
La visió abans esmentada d’una base de dades fotogràfica nacional conjunta s’està
abandonant; entre els arxius locals i municipals, avui en dia la visió és promoure solucions
com NOKS, que conté tot el material arxivístic, a la resta de regions daneses. Ja s’ha fet un
primer pas, ja que una regió, Vejle, s’hi va unir el 2005 i ara és possible efectuar cerques a les
dues regions a la base de dades www.arbimus.dk.

Fotos de la premsa 

L’Arxiu Municipal d’Aalborg també inclou una innombrable col·lecció de fotografies de la
premsa local des de la dècada de 1920, que va marcar l’inici de l’aparició d’imatges als diaris
danesos a les províncies, fins al 1990.14 De manera similar al cas Tønnies, a la dècada de
1980 es va dur a terme un projecte finançat amb programes socials. Es van netejar, identificar
i tornar a empaquetar els negatius; es van datar les fotografies emprant els diaris i les eines
de cerca pròpies dels fotògrafs de la premsa. La vida dels documents fotogràfics de premsa
en una població provincial i diversos aspectes estan coberts d’acord amb el gènere, des de
visites reials a polítiques del dia a dia.
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Algunes de les fotografies de premsa
estan basades en nitrit. Per preservar-les,
el fotògraf dóna prioritat a aquestes
fotografies en la digitalització diària. L’Arxiu
Municipal d’Aalborg té una sala
d’emmagatzematge amb climatització
segura per guardar els negatius de nitrit
situada en un soterrani antiatòmic de la
dècada de 1960. Les noves activitats als
edificis de la zona han provocat que les
sales d’emmagatzematge deixin de
funcionar adequadament i els negatius
s’hauran de traslladar temporalment als
edificis d’emmagatzematge de negatius de
nitrit de l’Institut Cinematogràfic Danès als
afores de Copenhaguen fins que l’Arxiu
Municipal tingui un nou edifici d’emma-
gatzematge construït en col·laboració amb
el museu local i el museu d’art. Avui en dia
la tendència a Dinamarca és construir

edificis d’emmagatzematge com a projectes de cooperació entre diferents institucions de
patrimoni cultural de la mateixa regió. Com que les fotografies de la premsa sovint són
utilitzades per investigadors, mitjans de comunicació i en els projectes d’apropament de
l’arxiu, caldrà traçar un procediment que permeti emprar els negatius mentre el material
romangui emmagatzemat a Copenhaguen. El projecte d’emmagatzematge és de gran abast i
afectarà les prioritats de l’Arxiu Municipal durant els propers anys, ja que inclourà el trasllat

de tot el fons fotogràfic i de més de
8.000 m de documents.

S’han de prendre noves iniciatives per
garantir que les fotografies de la premsa
sobrevisquin com a material arxivístic
preservat a llarg termini. Hi ha dos tipus de
desenvolupament que hi estan confron-
tats: la revolució digital i la cerca del
copyright. En primer lloc, els arxius han
d’elaborar una estratègia sobre com fer-se
amb les fotografies digitals de la premsa
molt a l’inici del procés de treball dels
fotògrafs de premsa; hi ha pocs arxius
municipals o locals danesos que ho hagin
fet. I els que ho han fet encara estan
considerant com gestionar el projecte
perquè l’adquisició planteja problemes
relatius a l’emmagatzematge de quantitats
gegantesques de bytes, criteris de se-

La parella de prínceps hereus Frederik i Ingrid a l’obertura d’una
exposició a Aalborg el 1936. Van ser els primers a utilitzar la
premsa per comunicar una imatge de la família reial com una
“família danesa normal”
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)

El fotògraf Harry Dalby va documentar l’ocupació de Dinamarca
durant la Segona Guerra Mundial; aquí, a Aalborg el matí del 9
d’abril de 1940, quan l’exèrcit alemany avançava de camí cap a
Noruega. Va formar part del moviment de resistència i va
documentar la vida quotidiana de l’ocupació posant en perill la
seva vida.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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lecció i la manera com catalogar
fotografies no d’una en una com és la
tradició a Dinamarca, sinó en sèries. El
copyright i la possibilitat de guanyar diners
fan cada vegada més difícil convèncer els
diaris i els fotògrafs que enviïn les seves
fotografies a un arxiu públic. En lloc d’això,
els diaris creen agències de fotografies
comercials. A Dinamarca hi ha una llarga
tradició en aquest sentit entre els diaris
nacionals,15 però és una tendència nova
que els diaris locals també decideixin
emprendre aquest camí.

Els arxius dels fotògrafs

Una part de la política d’adquisicions
activa consisteix a incorporar arxius privats
de fotògrafs a l’Arxiu Municipal per tal de
poder fer un seguiment de l’evolució local
des de Tønnies al segle XXI. Els primers
fotògrafs estan molt ben representats.
L’evolució professional està documentada
en els fons; per exemple, l’entrada de les
dones en la professió a finals del segle XIX

quan la fotògrafa Frederikke Federspiel
d’Aalborg fou la primera dona a incorporar-
se a la societat fotogràfica professional
danesa l’any 1876.16

Un exemple actual d’adquisició és la
feina de fotògrafs locals com Julius Brems,
que, a través de la seva feina, ha
documentat l’arribada de l’estat del
benestar danès a Aalborg en les seves
fotografies des de 1950 fins a l’actualitat.
S’ha iniciat un petit projecte per netejar i
tornar a empaquetar els negatius, i
catalogar el material emprant les eines de
cerca pròpies del fotògraf.

En el programa d’apropament de
l’arxiu, les fotografies relativament noves
sovint s’empren per jugar amb la memòria
de la gent i també per recordar-los que
l’ahir és història avui i que han de tenir

Ser fotògraf es va convertir en una professió acceptable per a les
dones a Dinamarca a finals del segle XIX. Aquí, la fotografia de la
fotògrafa Ingeborg Pedersen de l’asil i orfenat d’Aalborg el 1892 per
celebrar el 50è aniversari de la institució.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)

Mitjançant la seva producció, Julius Brems va documentar l’arribada
de l’estat del benestar a partir de la dècada de 1950 a Aalborg.També
va participar en la documentació de les feines de construcció del túnel
sota el pont Lim Fjord a finals de la dècada de 1960.
(Foto: Arxiu Municipal d’Aalborg.)
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cura de les seves fotografies. Ha estat un gran èxit aportar llum a la història de la dècada de
1980. La conseqüència és que l’arxiu atreu persones més joves que també poden trobar la
seva pròpia història i fins i tot imatges d’ells mateixos i les seves famílies a les exposicions de
fotografies.

Conclusions finals 

Això ha estat una presentació de la gestió de l’arxiu d’imatges de l’Arxiu Municipal
d’Aalborg amb algunes referències al context danès i a qüestions generals relacionades
amb el camp de treball. Encara hi ha molta feina per fer, especialment en relació, per
exemple, amb la gestió de fotografies digitals i la digitalització de les imatges. També caldria
centrar-se a posicionar les col·leccions d’imatges públiques com a factor rellevant i
important en el centre de l’“acció” de l’economia de l’experiència i, al mateix temps,
permetre garantir la preservació a llarg termini i l’emmagatzematge de la producció
d’imatges, en constant creixement.

NOTES

1. Presentació (en danès) del Museu Nacional de Fotografia, www.kb.dk/da/dia/fotomuseum/ i la secció de
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7. www.substanz.dk.
8. Ràdio Danesa – L’arxiu de la ciutat: DR byhistorisk arkiv: www.dr.dk/regioner/trekanten/byhistorisk.
9. “Moving here” – 200 anys d’emigració a Anglaterra, www.movinghere.org.uk/, on és possible afegir històries i

fotografies pròpies.
10. Les col·leccions de la Biblioteca Nacional del Congrés a flickr: www.flickr.com/people/library_of_congress/ i

“Picture Australia”, www.pictureaustralia.org/.
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bliver til: Daguerretopiets udbredelse 1839-1860”, s 12 f., dins Dansk Fotografihistorie. 2004. JONGE, Ingrid
Fischer. Fotografi i Diamanten. 2004, s. 12 f. BENDER, Henning: “Fotografen Heinrich Tønneis”. S. 81 f., dins
Heinrich Tønnies et fotografisk atelier. Aalborg: 2004.

13. El fons de l’arxiu Tønnies es presenta a ALLAN, Alexander, Sr. Heinrich Tønnies: Carte-de-Visite Photographer
Extraordinaire. 1978, i a Heinrich Tønnies et fotografisk atelier. Aalborg: 2004.

14. ZERLANG, Martin: “Gamle motiver og nye motiver, nye genrer 1900-1920”, p. 97 f, dins Dansk Fotografihistorie.
2004.

15. Per exemple, les dues empreses Polfoto i Scanpix, que gestionen les fotos de premsa d’alguns dels diaris
nacionals danesos: www.polfoto.dk/polfoto/app/ i www.scanpix.dk/.

16. JENSEN, Bente. “Frederikke Federspiel”, dins Womens’ Biographical Encyclopaedia (l’edició a Internet):
/www.kvinfo.dk/side/597/bio/754/origin/170/ i HANSEN, Tove. “Kvindelige fotografer i Danmark før 1900”, dins
Fund og Forskning, 29. 1990.
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RESUMEN

El texto aborda brevemente el contexto danés de imágenes históricas culturales a modo de trasfondo
informativo para la presentación del fondo del Archivo Municipal de Aalborg. Tras una presentación general
del archivo, el texto se centra en la gestión de las imágenes y, simultáneamente, hace algunas referencias
a la historia fotográfica danesa vista desde la población provincial de Aalborg, teniendo en cuenta cuestiones
actuales relacionadas con las propias fotografías.

RÉSUMÉ

Le texte présente brièvement le contexte danois d’images culturelles historiques comme background
informatif pour la présentation des Archives d’Aalborg. Après une présentation générale des archives, on
mettra l’accent sur la gestion des images qui révèlent des clins d’œil à l’histoire de la photographie danoise
vue depuis la ville provinciale d’Aalborg, sans oublier une vision sur les questions actuelles qui ont trait à la
photographie.

SUMMARY

The text briefly presents the Danish context of cultural historical images as the informative background
to the presentation of the holdings in Aalborg City Archives. After a general presentation of the archives, focus
will move on to the management of the images, simultaneously revealing glimpses into Danish photographic
history seen from the provincial town of Aalborg and with an outlook to current questions related to
photography.
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GOOGLE EARTH COMO HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN
DE FONDOS FOTOGRÁFICOS

José Luis Arcas, Alicia Pérez, Fernando Ransanz
Archivo General de la Administración

1 Introducción

En esta comunicación vamos a presentar el resultado y los procedimientos que se han
utilizado en el Archivo General de la Administración, para georreferenciar y mostrar sobre una
plataforma de visualización de mapas como Google Earth o similares, una colección de
fotografías que forman parte de un fondo documental custodiado en el Archivo.

2 Entornos y Herramientas para la representación de la Información

2.1 Entornos
Para difundir contenidos digitalizados en lo primero que pensamos es en la Web,  un

entorno que nos posibilita llegar a una audiencia muy amplia. Además, el desarrollo de las
tecnologías que permiten hacerlo de forma dinámica, relacionando Bases de Datos y
contenidos digitales, han hecho de la Web un entorno sumamente potente en el que
diseminar muchísima información. Pensemos en Portales de Archivos como PARES, o
iniciativas como la de OAI (Archivos abiertos) que dan acceso a millones de registros
descriptivos, en muchos casos asociados a contenido digitalizado.

Sin embargo, cuando lo que se desea mostrar es contenido con información geográfica,
nos encontramos con una importante  limitación de este entorno Web, que viene dado por
lo que se conoce como Agente de Usuario, en este caso el navegador. Los navegadores Web

+
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sólo permiten relacionar contenidos a través de los enlaces híper textuales y la información
se muestra en forma de páginas. Si se quiere trascender su limitado espacio y transformarlo
en, por ejemplo, un mapa en el que sea más intuitivo visualizar contenido con información
geográfica, nos damos cuenta de que son lentos y poco operativos. Dado que la fotografía es
un tipo de documento en el que la información geográfica es indispensable para su correcto
entendimiento, al usar una de estas tecnologías alternativas a la Web, se aprovechará esta
característica para enriquecer implícitamente su presentación al usuario.

Las limitaciones en mostrar la información son superadas por los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). La característica principal de estos sistemas y que los
diferencia de otros sistemas de información es la capacidad de crear topología, entendida
ésta como las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos y su posición en
el mapa. El SIG permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena
independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando
al usuario la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los
objetos, con el fin de generar otra nueva que no se podría obtener de otra forma. Los SIG no
representan ninguna novedad, de hecho hace más de 50 años que nos acompañan, siendo
muchas las ciencias, como la biología o la geología, que se han servido de ellos para el
conocimiento de los elementos y fenómenos que tienen lugar en la superficie terrestre y para
las que supuso en su momento toda una revolución.

2.2 Herramientas
Los movimientos estratégicos de las grandes corporaciones como Google con Google

Earth y Google Maps, actualmente los más difundidos, han forzado a sus competidores,
Yahoo con Yahoo Maps y Microsoft con Virtual Earth, a realizar esfuerzos destinados a
recuperar cuotas de mercado para sus productos. A su vez, la relativamente nueva tendencia
en la Web de ofrecer plataformas de forma gratuita  para dejar que sean los usuarios los que
las doten de contenidos, ha impulsado el uso y desarrollo de las tecnologías de mapas,
aumentando de forma espectacular en los últimos años su implantación y áreas de uso. Un
ejemplo son las Agencias Inmobiliarias que incluyen mapas de Google Maps en sus páginas
Web, para mostrar a sus clientes las ubicaciones de sus inmuebles.

Hay que distinguir dentro de estas tecnologías, las que se integran en la Web, como
Google Maps y Yahoo Maps, de las que funcionan como software independiente, Google
Earth y Virtual Earth, siendo éstas últimas más potentes que las primeras.

Estas plataformas orientadas a presentar la información geográfica ya no están dirigidas
exclusivamente a un uso científico sino también meramente divulgativo: mostrar todo aquel
contenido que se puede geolocalizar, desde artículos de la Wikipedia o vídeos caseros
relacionados con lugares a, por supuesto, fotografías.

2.2.1 Google Earth
Para comprender la rápida evolución que se ha dado en los servicios que están

accesibles en Internet conviene recordar que el precursor de Google Earth se llamaba
Keyhole 2 LT, una herramienta de visualización de mapas de una compañía californiana
fundada en 2001 llamada Keyhole Inc. Su prácticamente desconocida aplicación  Keyhole 2
LT nos permitía “volar” sobre la superficie del globo terrestre a través de la  pantalla del PC
desde el espacio hasta nuestra propia ciudad, visitar sitios exóticos o localizar bares,
restaurantes, parques, escuelas y otros servicios. Todo ello era posible gracias al uso de las
imágenes satelitales.
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Keyhole Inc. fue adquirida por Google a finales de Octubre de 2004 cuando la aplicación
era de pago y tenía un coste de $69.95, ese mismo día Google anunció un nuevo precio,
$29.95. El 21 de mayo de 2005 Keyhole pasa a llamarse Google Earth y el 28 de junio de
2005, en menos de un año, el programa disponía de una versión gratuita.

Lo que vemos hoy cuando utilizamos Google Earth ya no son exclusivamente
imágenes satelitales. Muchísimas imágenes son fotografías aéreas tomadas desde aviones
con cámaras de alta resolución. Algunas imágenes, incluso, provienen de cometas y hasta de
globos. Google obtiene sus imágenes de una gran variedad de proveedores. Algunas de las
imágenes son provistas a Google por los gobiernos de las ciudades o estados. La edad de
las imágenes varía bastante, pero generalmente tienen entre 6 meses y 5 años de edad.

Asimismo la resolución de las imágenes también es muy variada y depende de las
zonas geográficas. Las calificadas como de “zonas de alta resolución” también varían pero por
ejemplo podemos citar los 2,5 MT./píxel de Spot Image en alguna de las últimas
actualizaciones de imágenes sobre Google Earth, los 60cm/píxel de las servidas por Digital
Globe, la estimación de 1 MT./píxel, de las imágenes servidas por el ‘Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC)‘ e incluso en algunas de las ciudades españolas actualizadas recientemente
se alcanza una resolución de unos 20 cm./píxel.

La NASA (National Aeronautics and  Space Administration) tiene una capa llamada
Planeta a Diario que muestra la Tierra entera en mediana resolución (cerca de 500 metros por
píxel). Las imágenes son tomadas por el satélite MODIS Terra y son procesadas lo más rápido
posible. Muestran la Tierra como se veía entre 6 y 12 horas atrás. Se actualizan
constantemente. Ahora mismo, esta capa de la NASA es la que ofrece las imágenes más
actuales, de mejor resolución de la Tierra completa y de continua actualización disponible
para el público

La relevancia cada vez mayor de este tipo de herramientas ha facilitado que otros
productos similares que antes tenían un público minoritario y más especializado se renueven,
como es el caso de ArcGis Explorer o el World Wind de la NASA.

Cuando Google adquiere Keyhole, adquiere también KML (del acrónimo en inglés
Keyhole Markup Language) que es un lenguaje de marcado basado en XML para representar
datos geográficos en tres dimensiones, cuya gramática contiene muchas similitudes con la de
GML. (Geographic Markup Language).

Las especificaciones KML 2.2 fueron presentadas ante el Open Geospatial Consortium
(OGC) con el fin de alcanzar un estatus de estándar abierto como formato de intercambio de
información geográfica. En noviembre de 2007 la OGC crea un nuevo grupo de trabajo sobre
KML 2.2 y se solicitan alegaciones hasta el 4 de enero de 2008. El 14 de abril de 2008 se
convirtió definitivamente en nuevo estándar de la industria.

3 Procedimientos técnicos

3.1 Punto de partida
El desarrollo de este proyecto no hubiese sido posible sin el trabajo previo de

identificación, descripción y digitalización de muchos compañeros del  Archivo General de la
Administración, sin la documentación liberada por Google y sin el código generado por
terceros para sacar el máximo partido a las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
de Google (Maps y Geocoding).
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3.1.1 Colección digitalizada
El Patronato Nacional de Turismo se crea en 1928, como sucesor de la Comisión

Nacional de Turismo (1905-1911) y de la Regia Comisaría de Turismo (1911-1928). Su
propósito fue la formación y divulgación de itinerarios de viajes y la publicación y difusión de
guías en varios idiomas, todo ello destinado a turistas extranjeros de élite, a fin de facilitar el
turismo y obtener divisas, además de la conservación de la riqueza artística, monumental y
pintoresca de España.

La Serie “Patronato Nacional de Turismo” engloba un importante volumen de fotografías
y otra documentación gráfica: carteles de información de actividades, folletos informativos,
etc. En total, 344 cajas, que incluyen 80.975 fotografías, 49 sobres de índices fotográficos y 7
álbumes.

La fracción más antigua de la serie, denominada “Catálogo Monumental de España”, se
realizó entre los años 1928, fecha de creación del Patronato, y 1936, momento en que las
actividades de promoción del turismo quedan interrumpidas por la Guerra Civil. Este catálogo
se compone de 3.861 fotografías de diferentes lugares y temática variada, pero siempre
relacionado con la actividad turística.

El carácter geográfico del “Catálogo Monumental de España”, convierte a esta serie en
un conjunto idóneo para mostrar a través de Google Earth, permitiendo una búsqueda rápida,
intuitiva y visualmente muy atractiva para el usuario.

Se trata de una de las primeras colecciones fotográficas que se digitalizaron, en el
Archivo General de la Administración, a finales del siglo XX. La calidad de la digitalización no
es por tanto la que se podría obtener hoy en día, aún así es lo suficientemente atractiva como
para habernos animado a ponerla en valor.

Las imágenes que se pueden ver al hacer clic sobre un marcador son JPG a 72 PPP y
redimensionadas a 320 píxeles el lado mayor. Además de la fotografía, cada marcador
muestra el contenido de todos los descriptores, por lo que ha sido necesario llegar a un
compromiso entre visualización de la imagen  y tamaño completo del marcador.

3.1.2 Base de datos de descripción
En nuestro caso, el punto de partida fue una Base de Datos en formato Microsoft Access,

de la misma manera que en otros Archivos nos podríamos haber encontrado con formatos
diferentes como Knosys, Archidoc, Albalá o Filemaker.

La característica común a todos estos formatos es poder exportar la información a un
fichero de texto plano, a partir del cual poder usar un único sistema de base de datos.

En lo que atañe a nuestro proyecto, la fracción de serie “Catálogo Monumental de
España” se encontraba descrita, a nivel de Unidad Documental Simple, desde hacía bastante
tiempo en una base de datos Microsoft Access que contenía una única tabla con 11 campos:
Signatura, Título, Fechas, Nivel de Descripción, Medidas, Soporte, Geográfico, Materias,
Onomástico, Autor y Observaciones. Esta base de datos, al igual que el resto de bases de
datos del Archivo ya han sido  migradas al Sistema PARES y su base de datos ORACLE,
normalizando todos los campos según la norma ISAD-G. Sin embargo para empezar nuestro
trabajo nos bastaba con la base de datos original en MS Access y migrarla a MySQL para
automatizar las tareas de geocodificación y de generación del fichero KML.

3.1.3 Entorno de desarrollo de Software
El entorno de desarrollo de software elegido fue APACHE como servidor Web, MySQL 5x

como servidor de bases de datos y PHP 5x como lenguaje de programación. La existencia de

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:44  Página 62



Google Earth como herramienta para la difusión de fondos fotográficos

63

software, como XAMPP usado en este proyecto, que lo instala todo en pocos pasos, nos ha
facilitado enormemente nuestro trabajo. Este es un entorno de desarrollo muy extendido por
su carácter abierto, gratuito y con mucho soporte por parte de la comunidad Web.

MySQL es un motor de bases de datos con el que se integra muy bien el lenguaje de
programación PHP 5 usado para este trabajo. PHP 5 tiene integrada la librería DOM para
generar XML y KML y existe una ingente cantidad de código de apoyo, de acceso público, que
facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones, como por ejemplo la clase Phoogle utilizada para
geocodificar.

3.2 Proceso intermedio

3.2.1 Preprocesado de los datos
En primer lugar se creó en la Base de Datos un campo clave, que no existía, con el

nombre del fichero JPG que coincidía exactamente con la signatura de cada fotografía, siendo
unívoca la forma de identificar cada fichero.

El campo que contenía información relevante para el fin que pretendíamos, mostrar las
fotografías en Google Earth, era lógicamente el campo Geográfico. La información contenida
era del tipo “BARCELONA. Vilasar de Dalt”, es decir, tanto provincia como localidad estaban
incluidas en el mismo campo. La segunda acción fue crear siete campos nuevos en los que
fragmentar adecuadamente la información geográfica de cada fotografía: Comunidad
Autónoma, Provincia, Localidad, Localidad actual, Ubicación, Latitud y Longitud.

La información contenida en el campo Geográfico se separó en Provincia y Localidad. El
campo Localidad actual se creó para aquellas localidades que se conocen también por un
nombre distinto al que figura en las fichas descriptivas originales, en el ejemplo anterior
“Vilassar de Dalt” o aquellas que habían variado su nombre con el devenir del tiempo, por
ejemplo la localidad cacereña de Arroyo de la Luz que se llamó Arroyo del Puerco hasta 1937
y así constaba en la base de datos. Este campo es meramente instrumental, lo usamos para
asegurarnos de que obtendríamos el máximo de coordenadas posibles al automatizar la
obtención de éstas usando la API de Geocoding de Google.

3.2.2 Obtención de coordenadas
En primer lugar profundizamos en la correcta localización de cada imagen. Esta tarea se

llevó a cabo “manualmente”, usando exclusivamente servicios Web, por ejemplo Wikipedia,
Panoramio, Webs municipales, etc.

En el campo ubicación se guardó la información obtenida en este proceso, intentando
que fuese lo más parecido posible a la dirección postal actual del lugar dónde fue tomada la
fotografía. Esto nos permitió obtener las coordenadas con un nivel de precisión mucho mayor
que en la situación de partida.

Algunos títulos de las fotografías contenían el nombre de la calle o lugar pero, al ser una
colección histórica, en muchas ocasiones esas nomenclaturas habían variado. A raíz de este
proceso nos hemos encontrado con fotografías de Monumentos que ya no existen, por
ejemplo Iglesias destruidas durante la guerra civil española o teatros dónde ahora hay una
cafetería. Para guardar esta información creamos otro campo, información adicional,  ya que
enriquecía en muchos casos la información de contexto de una fotografía. Al no haber
pasado todavía demasiado tiempo, nos ha sido posible encontrar referencias a la mayoría de
las fotografías y poder ubicarlas con bastante exactitud.
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El último paso fue crear un programa informático para rellenar automáticamente los
campos longitud y  latitud a partir de los campos ubicación+localidad+provincia. Para ello se
ha usado la API de Geocoding de Google y la clase Phoogle para PHP 5.

Como resultado de la ejecución de este programa hemos obtenido una correcta
georreferenciación en un 90% de los registros de la Base de Datos. El 10% restante se ha
georreferenciado en el centro de la localidad o barrio correspondiente, al no disponer de
información suficiente, es el caso de los títulos de fotografías del tipo “Calle típica de...”.

3.2.3 Obtención del fichero cme.kml
Una vez geocodificada la Base de Datos se creó otra aplicación para generar un fichero

“interpretable” por Google Earth, esto es, un fichero que cumpliese el estándar del lenguaje
de marcas “KML”. Para ello se usó la librería DOM integrada en PHP 5.

Este es un ejemplo de una parte del fichero KML generado:

<Folder>
<name>ANDALUCÍA</name>
<Folder>

<name>ALMERÍA</name>
<Folder>

<name>Almería</name>
<Folder>

<name>Arqueología</name>
<Placemark id=”F-00037-09-004”>

<name>Alcazaba, arco (Almería)</name>
<visibility>0</visibility>
<Snippet maxLines=”2”>Está ubicado en el tercer

recinto de la misma</Snippet>
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<description><![CDATA[<table  width=”320”
align=”center”><tr align=”left”><td><div align=”left”><b> Alcazaba, arco (Almería)
</b><div align=”center”><hr /><img src=”http://www.mcu.es/comun/AGA/CME/fotos/F-
00037-09-004.jpg”></div><div align=”left”><hr />Fotógrafo:<b> Mateo, A. </b></div> <div
align=”left”>Fechas extremas: <b>1928-1936 </b> <div align=”left”>Tamaño:<b>
16,3x11,6 </b> <div align=”left”>Provincia:<b> ALMERÍA</b>  <div align=”left”>Localidad:
<b>Almería</b><div align=”left”>Tema:<b> Arqueología</b> </div> División de fondo:
<b>Patronato Nacional de Turismo</b></div><div align=”left”>Información adicional:
<b>Está ubicado en el tercer recinto de la misma</b></div> <div align=”left”>Signatura:
<b>F-00037-09-004</b></div> <hr /><table width=”100%”><tr><td width=”50%”
align=”center”><a href=”http://pares.mcu.es/”><img
src=”http://www.mcu.es/comun/AGA/CME/images/PARES.jpg” alt=”Portal de Archivos
Españoles” “width=”75” height=”56” valign=”bottom”></a></td><td width=”50%”
align=”right” valign=”middle”><a href=”http://www.mcu.es/”><img
src=”http://www.mcu.es/comun/AGA/CME/images/logominis.jpg” alt=”Ministerio de
Cultura”width=”96” height=”30”></a></td></tr><tr><td width=”60%” align=”left”
valign=”top”>Portal de Archivos Españoles</td><td width=”40%” align=”right”
valign=”top”>Ministerio de Cultura</td></tr></table></td></tr></table>]]></description>

<styleUrl>#estilo1Style</styleUrl>
<Point>

<coordinates>-
2.469505,36.839946,0</coordinates>

</Point>
</Placemark>
...

</Folder>
...

</Folder>
...

</Folder>
...

</Folder>

Una de las características de KML más usada para este trabajo, ha sido lo que se conoce
por “estilos”, muy similares a las hojas de estilo en cascada (CSS) del diseño Web tradicional.
Los hemos utilizado para presentar, visualmente diferenciada, la estructura temática de la
Base de Datos.

Para finalizar, el fichero obtenido anteriormente “cme.kml”, se comprimió en  “cme.kmz”,
usando la propia aplicación Google Earth.

3.3 Producto obtenido
El fichero “cme.kmz” da acceso a la colección de fotografías.
El tamaño de este fichero, que el usuario puede obtener desde la siguiente dirección :

http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/CME/CME.html, es de aproximadamente 700kb, es
decir, es un fichero ligero accesible desde cualquier PC y desde cualquier tipo de conexión a
Internet, ya sea de banda ancha o no.
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Las  imágenes se presentan en cuatro subdivisiones o capas:
Distribución de las imágenes: resumen estadístico del nº de imágenes por localidad.
GEOGRÁFICA: permite navegar por CCAA, Provincia , Localidad y Materia .
TAMÁTICA: permite navegar por Materias, CCAA, Provincia y Localidad.
FOTÓGRAFOS: permite navegar por Fotógrafo, Provincia , Localidad y Materia.

Cada capa trabaja para el usuario en forma de consultas predefinidas sobre la base de
datos, posibilitando explorar todo el contenido de la misma sin necesidad de conocimientos
previos sobre los descriptores.

La primera capa que aparece por defecto, “Distribución de las imágenes”, es un resumen
gráfico de lo que se puede encontrar en esta colección. Muestra unas columnas en color rojo
sobre cada municipio que varían su altura según el número de fotografías disponibles. Para
saber la cantidad exacta hay que situar el puntero del ratón sobre la parte superior de la
columna o desplegar la carpeta “Distribución de las imágenes de la Colección” en la barra
lateral izquierda.

Las otras tres capas, “Geográfica”, “Temática” y “Fotógrafos”, son las que nos dan
acceso a las fotografías y sus descripciones. Desde las tres se puede ver el total de
imágenes de la colección, variando sólo la ordenación de las mismas. Las tres capas están
estructuradas de igual manera:

• Leyenda: permite activar y desactivar la “Leyenda de Temas” que muestra los distintos
iconos temáticos.

• Descripción: permite activar o desactivar una descripción sobre el contenido de cada
capa.

• Navegación: al desplegarla nos permite ir navegando por todas las subcarpetas en las
que están contenidas las fotografías.
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También se puede explorar el mapa de España, teniendo en cuenta que el contenido
visualizado se corresponderá con la carpeta o carpetas que tengamos activas (marcadas en
la barra lateral izquierda).

En cuanto a los iconos que señalan cada marcador, hay un icono general para todas las
fotografías que aparece por defecto. Este icono cambia de forma y color al pasar el ratón por
encima, variando según los 22 temas en que está organizada la colección. Estos 22 iconos
temáticos están agrupados por familias de colores al estilo del juego “Trivial Pursuit”: amarillo
para temas afines con la Historia, azul para Geografía, verde para Ciencias, marrón para Arte,
rosa para Espectáculos y naranja para Ocio.

Para enriquecer y complementar la colección “CATÁLOGO MONUMENTAL DE
ESPAÑA” se pueden activar simultáneamente otras capas dentro de  “base de datos
principal”. Por ejemplo, se puede activar la capa “Panoramio” dentro de  “Web Geográfica”.
De esta forma podemos comparar, en muchos casos, las fotografías antiguas con las
contemporáneas sobre un determinado lugar y comprobar los cambios acaecidos en el
paisaje, el urbanismo o el Patrimonio Cultural. También se puede activar la capa
“Wikipedia” para ampliar la información de contexto de las fotografías que se visualizan en
ese momento.
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En cada marcador del Ministerio de Cultura se puede ver la
fotografía correspondiente, sus descriptores y por último sendos
enlaces a la Web del Ministerio y al Portal de Archivos Españoles
(PARES), donde se puede ampliar información o solicitar copia de
las fotografías.

Google Earth facilita que los usuarios compartan todo o una
parte de una colección a través de la opción “correo electrónico”.
También es posible guardar en local la parte de la colección que
más nos interese, simplemente seleccionando la carpeta deseada
y con la opción “guardar como”.
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4. Conclusiones

La indudable ventaja, desde el punto de vista geográfico, de las fotografías que se toman
actualmente es que son georreferenciadas al momento por muchos usuarios, (en algunos
casos por los mismos dispositivos utilizados para generarlas) y enviadas a alguno de los
múltiples servicios de almacenamiento, como por ejemplo Panoramio o Flicker. Da lo mismo
que, con el tiempo, cambie el nombre del lugar en el que fue tomada o ya no exista aquello
que fotografiamos, las coordenadas seguro que no cambiarán.

La ventaja de las fotografías históricas, tratadas adecuadamente desde un punto de vista
archivístico, es que disponemos generalmente de bases de datos que las describen con más
o menos profundidad. Esto nos va a permitir difundirlas estructuradamente y aportar valiosa
información cultural e histórica.

La potencia de software como Google Earth está en integrar en el mismo espacio todo
tipo de contenido, cuantitativa y cualitativamente relevante.

Al integrar nuestras colecciones en un Sistema de Información Geográfica posibilitamos
que también puedan ser entendidas aprovechando las características fundamentales de
estos:

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.
3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna

característica.
4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
5. Pautas: detección de pautas espaciales.
6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.
En nuestro caso, por ejemplo si mantenemos activada sólo la subcarpeta “hoteles” dentro

de la capa “Temática”, comprobamos de un vistazo que la infraestructura hotelera en España
en aquellos años no debía ser demasiado atractiva, a juzgar por el número de marcadores
,en color azul que visualizamos sobre el mapa y los comparamos con los que se muestran si
activamos la subcarpeta “Monumentos Religiosos”, en color amarillo:
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Llegados a este punto podemos preguntarnos si merece la pena profundizar en la
descripción geográfica de fotografía histórica, añadiendo los valores de georreferenciación,
teniendo en cuenta que es un proceso en parte manual y hace falta contar con personal
cualificado en la obtención de información.

Esta experiencia nos permite aventurar una respuesta y es que sí merece la pena. Si
este trabajo se abordara dentro de 200 años probablemente sería ya casi imposible saber
dónde estaba esa Iglesia o ese teatro de los que hablábamos antes y perderíamos una
información muy valiosa sobre nuestros documentos. Es también una información que
puede tener utilidad incluso desde un punto de vista testimonial, siendo este  un aspecto
que un Archivo Público no puede soslayar para demostrar a través de una fotografía un
cambio en una propiedad o la destrucción del Patrimonio Histórico. Lógicamente es una
tarea que será más fácil realizar si existe una base de datos descriptiva en la que
apoyarse.

También creemos que merece la pena llegar a una audiencia más amplia que al
especialista o investigador, o por lo menos a una audiencia distinta que haga un uso diferente
de las colecciones, por ejemplo educativo.
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RÉSUMÉ

Les Archives générales de l’Administration ont entamé une nouvelle stratégie de diffusion des fonds
photographiques qu’elles conservent. Cette stratégie consiste à utiliser de nouvelles formes de
représentation visuelle de l’information afin de la faire connaître à un public plus vaste que celui des
spécialistes ou des chercheurs. Plus concrètement, on a choisi un instrument, Google Earth, largement
utilisé dans la nouvelle société de l’information qui dispose du plus grand support technologique et social, ce
qui permet ainsi à nos collections de s’intégrer et de s’enrichir du contenu produit par des tiers.

Cette expérience pilote se centre sur la fraction de série documentaire connue comme “ Catalogue
monumental d’Espagne ” (3 859 photographies prises entre 1928 et 1936) dont le caractère géographique
en fait un ensemble idéal à montrer à travers Google Earth.

SUMMARY

A new diffusion strategy for the photographic material housed in the State Archives of Spain has been
initiated. This consists of using new forms of visual representation of information in order to make them more
accessible to the general public, not only specialists and researchers. The tool that has been chosen is
Google Earth, which is widely used in the new information society and enjoys widespread technological and
social support, allowing our collections to be integrated into it and be enriched by contents generated by
others.

This pilot project is centred on part of a documentary series known as the “Monumental Catalogue of
Spain” (3,859 photographs from between 1928 and 1936), whose geographical nature have made them an
ideal collection for showing via Google Earth.
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IMÁGENES Y LICENCIAS

José Antonio Millán

Las siguientes observaciones se refieren a obras (concretamente a imágenes) difundidas
en Internet y a las que con ese origen luego se puedan hacer públicas por otros medios. Se
refieren a imágenes de cualquier tipo: artísticas, documentales, científicas…, obtenidas por
cualquier procedimiento (fotográfico o artístico), y tanto a las nativas digitales (por ejemplo,
fotografías digitales difundidas digitalmente) como a las que no lo son (por ejemplo, un gráfico
trazado a mano que luego se difunde en la Web).1

¿Para qué sirve una licencia?

Las imágenes producidas por una persona pueden ser divulgadas con la observación de
All rights reserved, “todos los derechos reservados”, lo que implica en la práctica que nadie
podrá reproducirlas (legalmente) sin permiso de su autor.

Sin embargo, hay varias circunstancias que pueden hacer conveniente que una
determinada imagen pueda divulgarse más ampliamente. Por eso una alternativa cada vez
más utilizada es la de asignar a las obras una licencia que permita un cierto tipo de
reutilización.

Por ejemplo, un fotógrafo podría querer que las fotografías de su portfolio pudieran ser
reproducidas, siempre y cuando se indicara quién es el autor. O un artista podría querer añadir
la condición de que no se hiciera uso comercial de sus obras (lo que incluiría que no aparecieran
en sitios web comerciales). O un científico podría querer que su trabajo (que ha sido financiado
con dinero público) pudiera ser reproducido y rehecho sin ninguna condición. Etcétera.

Para responder a estas necesidades se han desarrollado diversos tipos de licencias.
Vamos a hablar de las dos más utilizadas y de sus implicaciones.

Licencias Creative Commons

Las licencias Creative Commons,2 que existen desde finales del 2002,3 son unas
licencias “a la carta” que cualquiera puede armar a partir de unos elementos básicos. Con
estos elementos uno puede determinar qué permisos otorga (o qué requisitos exige), y serán
válidos según la legislación de propiedad intelectual.

Estos son los elementos de las licencias Creative Commons:
• Reconocimiento de Autoría (by). Quienes reproduzcan la obra han de mencionar el

nombre del autor y el origen de la obra. Este elemento no es opcional.
• No comercial (nc).Quienes reproduzcan la obra sólo podrán hacerlo si es sin ánimo de lucro.

Si la venden o la explotan comercialmente de otro modo, estarán incumpliendo la licencia.
• Sin obra derivada (nd). Quienes reproduzcan la obra sólo pueden hacerlo literalmente,

sin modificarla. Se suele usar para los artículos de opinión o las obras artísticas, pero
no para las obras de referencia, que ganan si alguien las mejora.
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• Compartir igual (sa). Quienes modifiquen la obra, y comuniquen públicamente las
modificaciones, han de hacerlo bajo la misma licencia.

Por ejemplo: podríamos querer que nuestro trabajo se utilizase citando su
procedencia, pero sin uso comercial, y de forma que quien reutilice nuestro trabajo tenga
que usar la misma licencia. Para ello se puede utilizar la licencia Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 2.5 España.4 Si alguien copia lo que tenemos bajo esa
licencia sin citarnos, o si lo incluye en un libro o CD que se ponga a la venta, etc., tenemos
todo el derecho a reclamar.

Hay que advertir que una licencia de este tipo no impide que si alguien desea hacer un
uso comercial de nuestra obra pueda negociarlo con nosotros, a cambio de una retribución o
de cualquier otra contraprestación.

Pero si queremos que lo que hacemos sea reutilizable en lugares como la Wikipedia
(que, lo veremos a continuación, permiten el uso comercial), deberíamos usar una licencia
aún más amplia, como la Reconocimiento-CompartirIgual 2.5 España.5 Hay también casos en
que puede convenir licenciar nuestro trabajo para que se modifique, incluso si otro gana
dinero con ello, porque de esa forma nuestro nombre como autores puede tener aún más
difusión. Otra razón posible es que ciertos tipos de obras pueden necesitar una puesta al día
constante, y a veces eso lo dan proyectos comerciales.

A los elementos propios de las licencias Creative Commons se pueden añadir
condiciones particulares. Por ejemplo: que quien reproduzca nuestra obra cite también la
dirección web (URL) donde se encontró.

La ventaja de las licencias Creative Commons es que son válidas bajo muchas
legislaciones diferentes.6 Hemos ejemplificado las licencias concretas con el caso de España,7

pero existen licencias válidas para la legislación de muchos otros países. En la página de
partida se puede escoger el tipo de licencia y el país.8

Pero aún más interesante: si se accede a una licencia por ejemplo española desde
otro lugar (como Estados Unidos), el enlace llevará automáticamente a una versión en su
lengua (en este caso la inglesa), y además adaptada a la legislación vigente en el país
desde donde se accede (EE.UU.). Esto significa que las licencias son transversalmente
válidas.

El funcionamiento concreto

Para que nuestras obras se acojan a una determinada licencia hay que indicarlo
explícitamente. Esto se puede hacer de manera individual, indicándolo junto a cada una de
las obras. Pero si varias de ellas están contenidas en una web, bastará incluir la licencia en
una nota legal, o similar, accesible desde la portada. En el sitio de compartir fotografías
Flickr9 hay una opción general para otorgar una determinada licencia a todas las fotos de
un usuario.

Si alguien quiere reutilizar una de nuestras imágenes dotadas de licencia, deberá
incluirla al lado del elemento que se está reutilizando. De este modo, la obra conservará las
condiciones originales aunque vaya saltando de página web en página web. En la Figura 1
vemos un detalle de un blog10 en el que se indica el nombre del autor y la fuente de una
fotografía,11 y hay un enlace a la licencia que tiene.12
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En la Figura 2 vemos una forma alternativa de remitir a la licencia, mediante iconos.13

Figura 1: Créditos de una foto con licencia Creative Commons tomada de Flickr. El enlace Cuorhome lleva a la web donde estaba
la imagen, y el de Some rights reserved lleva a la licencia).

Imagen 2: Una forma alternativa de cumplir la licencia, mediante los iconos de CC. Su enlace lleva también a la licencia
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Si vemos que una de nuestras obras licenciadas aparece en otra web sin su
correspondiente licencia, o que ésta no permite el uso que se le está dando, podemos
reclamar exigiendo su retirada, o la modificación de las condiciones en que aparece,
exactamente igual que obraríamos si viéramos que alguien está haciendo uso sin permiso de
una imagen nuestra con “todos los derechos reservados”. Y, por descontado, llegado el caso
podríamos llegar a los tribunales porque, como hemos dicho, las licencias Creative Commons
tienen validez legal en muchos países.

En mi experiencia, las infracciones más frecuentes son el uso de imágenes sin indicación
de su licencia, y el uso de imágenes con licencia no comercial en sitios comerciales (por
ejemplo, un medio de comunicación, o el sitio de una marca o producto). Y normalmente la
simple notificación a los responsables basta para que la situación se rectifique.

Hay que pensar que no siempre hay mala fe en este tipo de utilizaciones. Muchas veces
hay simple ignorancia de todo lo que implica una licencia. Y otras veces la web en cuestión
ha tomado la imagen de un lugar donde la imagen ya estaba desprovista de la licencia, o en
el que incluso se indicaba que estaba en el dominio público (!).

Wikipedia

La otra licencia de más extensión en la actualidad es la que lleva la Wikipedia y muchas
creaciones de software libre. Se trata de la licencia GNU para documentación libre,14 que
exige que cualquiera pueda reutilizar lo que se pone en la enciclopedia, incluso para
explotación comercial, siempre y cuando las obras modificadas sean portadoras de la misma
licencia.

Así explica la misma Wikipedia su política:
El contenido de Wikipedia puede ser copiado, modificado, redistribuido y usado incluso

comercialmente siempre y cuando la nueva versión garantice la misma libertad a otros y
reconozca la fuente de la información (basta con un enlace al artículo original en Wikipedia).
Así, los artículos de Wikipedia permanecerán siempre libres, y podrán ser usados por
cualquiera dentro de ciertas restricciones, la mayoría de ellas para garantizar esa misma
libertad.15

Ventajas de las licencias amplias

Normalmente, en el caso de creadores que viven de la venta de sus obras, dar una
licencia amplia a sus obras no es mala estrategia para conseguir que éstas se difundan de
forma muy general. Cuando las condiciones de la licencia se cumplen (que es lo más
frecuente), la obra llevará siempre adjunto el nombre de su autor, y otras características,
como la dirección del sitio web donde se encontraba. Además, normalmente la versión
aparecida en la Web no es muy útil (por su baja definición) para ser reproducida en papel o
sobre un objeto, de modo que en realidad las distintas reproducciones funcionan más bien
como un anuncio de lo que se podría hacer con ellas.

Además, desde el buscador del propio sitio de Creative Commons16 se pueden encontrar,
a través de Yahoo, Google, Flickr, etc., contenidos autorizados por sus autores para la
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inclusión en otras webs. Wikimedia Commons17 también tiene imágenes con posibilidad de
reutilización. Todo ello hace que nuestras imágenes dotadas de estas licencias tengan más
probabilidades de ser encontradas.

Cabe añadir que las imágenes que hayan sido generadas en el curso de programas
pagados con dinero público (ya se trate de digitalizaciones de otras preexistentes, o de
nuevas creaciones) deberían llevar una licencia de reutilización lo más amplia posible,
incluyendo su uso con fines comerciales.18

Conclusión

La propiedad intelectual no es un tema de conocimiento general, sino más bien
especializado, y las licencias, incluso en su formulación más simple, son unas recién llegadas
al panorama de los usos de la Web.

Y sin embargo, es básico que, en una época en que los ciudadanos producen tan
activamente contenidos, y muy específicamente imágenes, aprendamos a usar esta poderosa
herramienta de creación y difusión.19

NOTAS

1. El autor se apresura a declararse no experto en temas legales, pero sí usuario desde hace años de las
licencias, y es en calidad de tal como hablará.

2. http://creativecommons.org/
3. Para una pequeña historia puede verse: Ignasi Labastida, Noves alternatives per gestionar els drets d’autoria

en la difusió de continguts. Les llicències de Creative Commons, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008,
http://www.eapc.cat/publicacions/manuals/017/sumari.htm.

4. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/.
5. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/.
6. Había 41 a finales del 2007, según Labastida, cit.
7. Las licencias aplicables en el Estado Español están disponibles en castellano y también en catalán, gallego y

vasco.
8. http://creativecommons.org/license/.
9. http://www.flickr.com/

10. http://masdistinta.blogspot.com/.
11. http://www.flickr.com/photos/cuorhome/38508591/.
12. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. Fijémonos en un detalle de especial valor, que corresponde a

lo antes dicho: la licencia original está en inglés, pero haciendo clic en los correspondientes enlaces de idioma
en la parte superior se accede a la versión válida para España (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/2.0/deed.es), México, Colombia o Argentina.

13. http://jamillan.com/librosybitios/blog/2008/07/desorden-alfabtico.htm
14. http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#FDL.
15. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derechos_de_autor
16. http://es.creativecommons.org/espacio/buscar.php
17. http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
18. Para una discusión sobre este tema, véase mi artículo “’La traición bien acertada’. La digitalización

pública de obras sin derechos”, en El profesional de la información, v.16, n. 2, marzo-abril 2007, y en
http://jamillan.com/librosybitios/traicion.htm

19. Para una presentación un poco más amplia remito a un artículo mío: “La propiedad de la propiedad intelectual”,
en http://jamillan.com/propi.htm, y a sus enlaces.
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RÉSUMÉ

La propriété intellectuelle n’est pas un thème de connaissance générale mais plutôt spécialisé et les
licences, même dans leur formulation la plus simple, sont de nouvelles venues dans le panorama des
utilisations de la Toile.

Il est cependant essentiel, à une époque où les citoyens produisent si activement des contenus et plus
spécialement des images, que nous apprenions à utiliser ce puissant instrument de création et diffusion.

SUMMARY

Intellectual property is not a well-known subject, but rather a specialized one. Licenses, including in their
most simple formulation, are something new in the wide field of Internet usage. Nevertheless, it is essential
that in an era in which citizens are actively producing content, and more specifically images, we learn to use
this powerful tool of creation and diffusion.
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EL PERFIL PROFESSIONAL DE L’ARXIVER ESPECIALISTA EN FOTOGRAFIA

David Iglésias i Franch
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge

La custòdia del patrimoni fotogràfic recau en bona part als arxius. No es tracta ni molt
menys d’una exclusivitat, ja que d’altres institucions, com poden ser els museus, els centres
de documentació, les fototeques o les biblioteques, ocupen un espai important en la gestió
d’aquests documents. La naturalesa de la fotografia ho justifica i trobaríem arguments de pes
per defensar totes les postures. A excepció segurament de les fotografies d’entitat
marcadament artística (pensem per exemple en la fotografia conceptual), la praxis arxivística
resol amb solvència el compromís que suposa l’organització i la gestió de conjunts fotogràfics.
És prou significatiu que, per exemple, una institució com el Museu Internacional de la
Fotografia (Rochester, NY), que compta amb una població de destacats especialistes en
conservació, delegui el treball d’organització dels seus fons i col·leccions als arxivers. No
obstant, cal subratllar que el perfil de l’arxiver generalista és insuficient per atendre
adequadament les exigències dels fons fotogràfics i es fa del tot necessari la figura d’un
arxiver especialista.

L’objectiu d’aquest text és el de definir el perfil professional de l’arxiver especialista en
fotografia. Es delimiten les competències que li són pròpies i es relacionen les possibles
tasques derivades d’aquestes. La identificació de treballs i responsabilitats ha de portar a
reflexionar sobre les habilitats professionals exigibles en una professió de curta tradició i de
fronteres excessivament permeables. En definitiva, es tracta de definir el rol d’aquests
especialistes en l’àmbit de la gestió del patrimoni.

Consideracions històriques i documentals

La història de la professió podria ser paral·lela a l’arxivístic moderna, és a dir, que
arrencaria a mitjans segle XIX. No obstant, la presència de la fotografia als arxius tardà força
més anys a ser un fet. Els inicis de la fotografia estan vinculats a l’art i a la ciència i la praxis
arxivística estava aleshores consolidant els fonaments que l’havien de menar a l‘estatus
científic. No es pot pensar doncs en cap tipus d’especialització per un ofici basat en la
pràctica, sense gairebé literatura pròpia. El debat arxivístic se centrava en aquells moments
en la primacia funcional de l’ofici, que el situaven entre les funcions historicoculturals i les
juridicoadministratives, amb un clar avantatge de les primeres. Es podria especular que una
arxivística consolidada com a disciplina hauria permès l’especialització per al tractament de
la fotografia, ja que aquesta es percebé des d’un bon principi com a document probatori,
donada la seva capacitat de reproduir fidelment la realitat. Però això no es produí fins al darrer
terç del segle XX, i les fotografies que en diferents moments, segons els països, passaven a
la custòdia dels arxius, estaven sota la tutela d’un professional que responia a la figura d’un
arxiver generalista que no comptava amb possibilitats ni recursos per al treball especialitzat.
Això relegava el document fotogràfic a la devaluada categoria de “miscel·lània”, en el millor
dels casos, i feia palès la manca d’interès per part d’historiadors i arxivers pel material gràfic.
A Catalunya, fou a principis dels anys 80 quan s’inicià un procés de presa de consciència que
havia de portar a la formació d’arxius i centres especialitzats en fotografia i, en conseqüència,
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es perfilà la figura del professional especialista, amb responsabilitats sobre els materials de
la pròpia custòdia i també, per circumstàncies històriques, en el treball de normalització de la
professió.

Un quart de segle més tard, la figura de l’arxiver especialista en fotografia està consolidada,
en el sentit que la creació de centres i unitats dedicats a la fotografia és un fet quasi generalitzat
que ha posat en evidència la necessitat de comptar amb professionals dedicats en exclusiva a
l’atenció d’aquests materials. Abans però d’intentar explicar les bases de l’ofici, és important
analitzar les característiques generals del documents en imatge fixa i fer-ho sobretot amb
l’objectiu de conèixer les exigències de les fotografies en el seu tractament arxivístic. A
continuació es relacionen i comenten aquells aspectes que tenen més incidència en el treball
professional de l’arxiver i que són trets diferenciadors d’un treball més generalista.

– Unicitat. Aquest tret propi dels documents d’arxiu topa amb la reproductibilitat
característica de la majoria de procediments fotogràfics, que funcionen en base a una
matriu. En tot cas, la multiplicitat de documents originals no s’ha de contraposar a la
seva originalitat i singularitat, situació que quedaria reservada, a nivell tècnic, a la
fotomecànica. Aquesta circumstància té una incidència directa en l’organització de fons
i col·leccions, ja que eleva el nivell de complexitat en les possibles relacions que
s’estableixen entre una imatge icònica i els seus suports i en la relació d’imatges de
diferents conjunts, situació que es dóna sobretot en el cas de les col·leccions.

– Autenticitat. La fotografia és entesa des del seu naixement com a “mirall de la
naturalesa”. La captura automàtica no deixa lloc a l’engany i supera d’aquesta manera
qualsevol font iconogràfica de comunicació precedent, com són les diferents tècniques
del gravat. Malgrat la capacitat de manipular el registre icònic i la possibilitat de crear
ficcions, la fotografia química manté sempre la consideració d’autèntica. Això la valida
com a document històric i també com a mitjà per a la comunicació.

– Iconicitat. La lectura d’un document visual segueix unes pautes pròpies clarament
diferenciades del document textual. Això suposa unes competències a l’hora de
descriure i interpretar les imatges que passen per la identificació d’icones, de contextos
i de narratives, situació que ha de produir-se en un entorn cultural determinat del qual
cal ser-ne conscient.

– Inestabilitat. Els procediments fotogràfics de naturalesa química existents al llarg de la
història superen el centenar, encara que no tots estan representats en el nostre
patrimoni. És determinant identificar aquests processos i entendre les morfologies de
cada objecte. Conèixer i entendre el material en qüestió és indispensable per a la seva
conservació, sobretot tenint en compte que es tracta de documents que, precisament
per la seva naturalesa química, presenten seriosos problemes de conservació.

– Sostenibilitat. La fotografia digital ha suposat un nou repte per a la preservació a causa
sobretot dels problemes que es deriven de l’evolució tecnològica. En aquest cas doncs,
el focus de l’assumpte està en la sostenibilitat d’unes imatges que han de mudar per
mantenir-se vigents en entorns constantment canviants.

– Ubiqüitat. La imatge fotogràfica és omnipresent en la nostra societat, ja que l’expansió
de la tècnica fotogràfica abraça tots els espais socials. Així doncs, trobem imatges als
centres patrimonials, però també en l’àmbit familiar, quan caminem pel carrer, quan
anem al metge, quan mirem una pel·lícula o quan obrim el mòbil. Aquesta
circumstància ens porta a pensar en la importància de l’origen de producció i en el
coneixement de la intenció de la seva creació. És el valor afegit que suposa la
consideració dels principis de procedència i de respecte a l’ordre original.

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:44  Página 80



El perfil professional de l’arxiver especialista en fotografia

81

– Estètica i artisticitat. El component estètic és inherent a la fotografia i malgrat que no
acostuma a ser l’objecte principal d’interès dels arxius, no pot ser obviat. D’altra banda,
sembla més apropiat considerar el component estètic que pretendre generalitzar l’estatus
d’obra d’art per a tota producció fotogràfica. L’artisticitat en fotografia és una característica
reservada a un determinat treball que pot anar vinculat a qualsevol finalitat. Aleshores, el
treball artístic mereix una altra consideració en el seu tractament i, en aquests casos,
necessita d’altres disciplines per donar una resposta adequada a aquests materials.

– Creativitat. La Llei de la Propietat Intel·lectual reconeix la fotografia com a obra de
creació i, per tant, passa a ser obra protegida. Aquesta circumstàncies porta a un
seguit de deures ineludibles en la gestió que giren a l’entorn dels drets de l’autoria, ja
siguin morals o econòmics. Aquesta llei possibilita doncs la comercialització d’imatges
en base als drets i al marge de la propietat física de l’objecte.

– Col·leccionisme. La fotografia és objecte de col·lecció i això implica un mercat en base a
la propietat física d’aquestes imatges. L’existència d’aquest mercat suposa una
competència per a les institucions públiques que persegueixen un objectiu principalment
cultural. Per tant, la prospecció del mercat per a l’adquisició de nous ingressos ha de tenir
en compte l’existència d’aquest interès col·leccionista que forçosament ha de condicionar
les possibilitats de rebre donacions i de realitzar compres.

– Universalitat. El consum d’imatges està fortament implantat en la cultura occidental i la
tecnologia digital ha reforçat encara més aquest fet. Això suposa que el usuaris dels
arxius superen amb escreix el públic tradicional dels arxius històrics. Aquest fet ha de
portar necessàriament a replantejar els mitjans i les formes de difusió de les imatges
patrimonials. La iniciativa de la Library of Congress de publicar part dels seus fons en
imatge a través d’un portal com Flickr és un clar exemple d’aquesta nova tendència.

Competències de l’especialista

Les competències de l’arxiver especialista deriven de les responsabilitats pròpies dels
arxivers i de les exigències comentades dels materials objectes de custòdia. Es podria dir de
forma genèrica que la responsabilitat d’aquests professionals consisteix a conservar i facilitar
l’accés a la documentació en imatge. Això és així, però per explicar els fonaments de la
professió cal precisar molt més. Per fer-ho es delimiten deu àmbits competencials en els quals
s’emmarquen les tasques i responsabilitats d’aquests professionals.

Preservació i conservació. Es tracta probablement de l’àmbit que planteja més
desafiaments i és, amb tota seguretat, la clau de volta per construir qualsevol projecte que
tingui com a objectiu custodiar patrimoni fotogràfic. La qüestió fonamental és que l’arxiver
tingui un bon coneixement dels materials i tingui capacitat per identificar-los i reconèixer-los.
A partir d’aquí es poden crear o adequar les infrastructures necessàries i donar respostes a
les necessitats d’instal·lació, conservació i restauració. Les tasques concretes que poden
derivar d’aquestes responsabilitats són:

– Anàlisi visual i morfològica dels materials que ha de portar a la identificació de
procediments i dels components materials de les diferents estructures físicoquímiques.

– Identificació de patologies i de necessitats de restauració de materials. S’han de poder
identificar almenys les patologies més comunes i sobretot tenir la capacitat d’alertar
sobre les intervencions més urgents en materials afectats per algun deteriorament. Les
intervencions de restauració sobre els materials haurien de ser exclusives per als

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:44  Página 81



El perfil professional de l’arxiver especialista en fotografia

82

conservadors-restauradors de fotografia. També formaria part de l’àmbit de
competències d’aquests professionals l’elaboració d’informes detallats per tal de
conèixer l’estat de conservació de determinats conjunts.

– Instal·lació de les fotografies en materials de conservació homologats i testats. Això
passa per un coneixement d’aquests materials i per la necessitat de comptar amb
garanties de qualitat. Els certificats PAT són provablement el millor indicador.

– Control de les condicions ambientals de dipòsits. Un equipament adequat compta amb
aparells reguladors de temperatura i RH. Aleshores, és important establir un control
periòdic de les oscil·lacions de les condicions ambientals i tenir un pla d’actuació en
cas d’emergència.

– Monitorització de dipòsits. Es tracta d’una revisió periòdica dels fons i les col·leccions
del centre per comprovar l’estabilitat dels materials i l’evolució de patologies incipients.
Els informes resultants han de servir per prendre decisions que afavoreixin la
conservació dels materials.

Accés. L’accés a la informació és un dret constitucional i, per tant, fer accessibles els fons
fotogràfics, amb les limitacions d’ordre legal i de prevenció que corresponguin, és un deure
imperatiu per als arxius. Fer front a aquest repte requereix de certes estratègies, ja que el
volum que poden arribar a assolir els fons fotogràfics, comptabilitzats des de la unitat
documental simple, pot ser ingent. En aquest sentit, les bases teòriques de descripció
arxivística són fonamentals. La descripció parteix del quadre de classificació i la fitxa del nivell
superior, el nivell de fons. A partir d’aquí, es pot baixar a la descripció a nivell de sèrie i, en
base al quadre de classificació, arribar al nivell d’unitat documental composta o simple.
Aquest treball ha de comptar amb el suport d’una aplicació informàtica i d’uns codis
estàndards que actuïn com a model descriptiu. Els possibles treballs a dur a terme són:

– Realització de la descripció a nivell de fons i elaboració del quadre de classificació de
cada conjunt. El treball requereix una recerca sobre el productor amb l’objectiu de
conèixer el context i la lògica de producció.

– Selecció i adaptació d’un o més estàndards descriptius. Per als nivells superiors les
fitxes ISAD(G) són d’aplicació universal, però per al nivell d’unitat documental cal
decidir sobre l’estàndard de referència i adaptar-lo a les necessitats particulars.

– Adquisició o realització d’un aplicatiu informàtic que actuï com a suport a la descripció.
La inexistència d’aplicatius d’ús generalitzat i la poca oferta del mercat obliga a l’arxiver
a assumir la responsabilitat de resoldre aquest tema. En alguns casos, la implicació en
l’elaboració d’una base de dades pot convertir-se en un projecte de llarg recorregut.

– Descripció a nivell de catàleg. Consisteix en la descripció de les fotografies a nivell individual
o de reportatge. La descripció va acompanyada d’un treball de recerca documental per
identificar llocs, persones i temes i també d’un treball d’indexació per aïllar conceptes amb
l’objectiu de facilitar la recerca. Per a la indexació es podria tenir en compte el treball
superlatiu que suposa la creació i l’actualització d’un tesaurus, encara que és una tasca que
pocs serveis assumeixen ja que compten amb la possibilitat d’adoptar tesaurus existents o
d’indexar les fotografies a partir de llistats de descriptors menys interrelacionats.

– Elaboració d’estratègies per a l’accés on-line. Posar els instruments de descripció a la
xarxa suposa sobretot comptar amb el suport tecnològic adequat. En principi, aquesta
no ha de ser una competència de l’arxiver. Aquest ha de centrar-se a decidir sobre com
s’accedeix a la informació i de quina manera es presenten els resultats. Es tracta
d’elaborar les estratègies pertinents per tal de crear un espai còmode per a una
diversitat gran d’usuaris i al mateix temps, aportar un nivell d’informació adequat a les
expectatives que suposa la consulta a un fons d’arxiu.

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:44  Página 82



El perfil professional de l’arxiver especialista en fotografia

83

– Consideració de les limitacions legals. Es tracta sobretot de tenir en compte les
condicions sobre propietat intel·lectual de cada conjunt. Per tant, la identificació d’autors
és fonamental. La recerca per conèixer els hereus legítims sobre la propietat intel·lectual
d’una obra pot arribar a ser complexa, però és una tasca del tot ineludible per tal d’actuar
en el marc de la legalitat. Cal tenir en compte que l’absència d’autoria afecta a un nombre
important de fotografies del nostre patrimoni.També cal tenir en compte altres restriccions
legislatives, com és el cas de les fotografies que comprometin la intimitat de les persones.

– Consideració de les limitacions d’accés per motius de conservació. La poca estabilitat
de la fotografia química pot portar a l’aïllament de certs materials (tasca que forma part
de l’àmbit de la conservació). No obstant, s’ha de facilitar l’accés a la descripció i a una
reproducció dels continguts.

– Digitalització dels fons fotogràfics. L’accés a la imatge final en els instruments de
descripció augmenta notablement l’eficàcia de la consulta i la satisfacció dels usuaris,
per la qual cosa s’ha convertit en una pràctica del tot habitual en els arxius. La
pervivència d’aquestes imatges dependrà de l’existència d’un arxiu digital degudament
dissenyat i que compti amb el suport de les tecnologies adequades.

Difusió. A més de donar accessibilitat als fons, l’arxiver ha de participar d’una manera o
altra en la difusió dels materials de l‘arxiu. El sol fet de posar-los a disposició de la consulta
pública, propicia que un tercer pugui estar interessat a difondre’ls, com pot ser el cas d’una
exposició o una publicació i, per tant, s’ha de comptar amb els protocols de gestió adequats.
En funció dels objectius de cada centre, existeix la possibilitat de comptar amb vies de difusió
pròpies per tal de donar a conèixer la col·lecció i de posar-la en valor. A més, hi ha també la
possibilitat de difondre el propi coneixement amb l’ànim de compartir experiències i d’avançar
en la consolidació del corpus teòric de la professió. En aquest àmbit de la difusió podem
identificar els següents treballs:

– Creació d’una normativa de reproducció i ús públic de les fotografies de la institució i
creació de formularis i documents model per a la gestió de la cessió i les autoritzacions
d’ús de les fotografies.

– Publicació de monografies i catàlegs sobre fons de la pròpia institució i sobre temes
vinculats. Formarien part d’aquest bloc, tant les publicacions que tenen com a objectiu
posar en valor els fons fotogràfics, com aquells treballs de recerca de caire històric. La
publicació de treballs de recerca sobre els propis fons pot constituir una aportació
important per a la història de la fotografia d’un territori.

– Publicació de treballs arxivístics amb l’objectiu d’aportar metodologia i fonaments
teòrics a la professió.

– Creació de recursos divulgatius al web. Internet és un espai òptim per a la divulgació
de catàlegs i permet també la inclusió de recursos diversos que poden suposar un valor
afegit al servei d’arxiu. La inclusió de recursos pedagògics, per exemple, estaria en
aquesta línia.

– Participació en fòrums de diferents formats sobre fotografia patrimonial, sigui a nivell
històric o arxivístic.

Projectes. La denominació de projectes com a àmbit competencial pot ser confús, ja que
qualsevol acció a dur a terme es podria incloure en el marc d’un projecte. En aquest cas, es
fa referència a tots aquells treballs col·lectius orientats a assentar fonaments teòrics i a crear
instruments de treball al servei de la professió, com poden ser la realització de normatives,
estàndards, etc. i a tots aquells treballs basats en el partenariat i que persegueixen objectius
de formació i difusió. Alguns projectes que podríem tenir en compte són:
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– Participació en la creació de normatives i estàndards d’àmbit nacional i internacional.
– Participació en la creació de software de gestió en base a estàndards reconeguts per

donar respostes a les necessitats bàsiques de descripció i recuperació de la informació
i que tingui en compte qüestions tècniques com ara la publicació al web o la
comunicació amb altres sistemes.

– Difusió de fotografies d’arxius de manera col·lectiva, com poden ser la creació de bancs
d’imatge de temàtiques concretes al web.

– Creació d’observatoris per a conèixer la realitat sobre algun àmbit de la gestió, la
realitat dels arxius fotogràfics o l’evolució tecnològica.

– Creació de recursos per compartir entre la comunitat arxivística, com poden ser, per
exemple, els recursos bibliogràfics sobre temàtiques d’interès.

– Col·laboració en enquestes orientades al coneixement de diferents realitats. A aquest
nivell, la nostra participació en algun projecte està gairebé garantida ja que molts
projectes requereixen d’una prospecció prèvia feta en base a enquestes.

Assessorament extern. L’especialització pot portar fàcilment a treballs d’assessorament
extern, ja que la dedicació exclusiva als document en imatge aporten un coneixement que pot
ser d’utilitat tant als propis usuaris com a altres centres amb vocació més generalista.
Almenys, pel que fa als propis fons, segur que es podran realitzar tasques d’assessorament.
En aquest àmbit podem reconèixer els següents treballs:

– Assessorament a institucions públiques, a entitats, a empreses i a particulars en temes
vinculats a la gestió dels fons fotogràfics. En algunes ocasions podem parlar de
veritables auditories, que caldria que fossin degudament remunerades.

– Assessorament als usuaris en la recerca de fons fotogràfics del propi centre i orientació
en cerques externes dins el nostre àmbit territorial o temàtic de competència.

– Col·laboració en programes i cursos orientats a la formació d’arxivers amb
responsabilitats sobre fons fotogràfics.

Suport a la pròpia institució. La majoria d’arxius fotogràfics es formen en el marc d’una
institució, sobretot en el cas dels arxius de les administracions públiques, encara que poden
existir de manera autònoma i independent de qualsevol organisme. Aleshores, és clar que un
dels objectius principals serà el de servir amb eficàcia a la pròpia institució i als directius que
orgànicament es trobin en un nivell superior. Les tasques a dur a terme variaran molt en funció
de la naturalesa de la institució i del rang orgànic de l’arxiu fotogràfic. No obstant, se’n poden
esmentar algunes:

– Posar a l’abast de la institució els fons en imatge custodiats i amb el valor afegit de
comptar amb l’expertesa d’un tècnic d’arxiu.

– Suport en treballs de difusió i en l’organització d’activitats en què la fotografia tingui un
rol destacat.

– Suport a la direcció en la realització de propostes d’execució del pressupost.
– Suport a la direcció en la definició de polítiques que afectin d’alguna manera el

patrimoni fotogràfic.
– Assessorament als diferents departaments sobre com adquirir fotografia i sobre les

condicions necessàries perquè aquesta tingui la categoria de document d’arxiu.
Aquesta tasca esdevé especialment rellevant amb l’aparició de la fotografia digital.

Adquisició de patrimoni. Els arxius fotogràfics es formen majoritàriament per
l’agrupació de fons i col·leccions que són d’interès per a una determinada institució. Rarament
trobem arxius l’existència dels quals es basa en el propi fons, a diferència del que passa, per
exemple, amb els documents textuals. Aleshores, definir una política d’adquisicions i comptar
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amb les eines i els mitjans per dur-les a terme resulta absolutament fonamental per a l’arxiu.
Aquesta circumstància apunta doncs a la necessitat de tenir ben delimitades les funcions que
formen part d’aquest àmbit, com poden ser:

– Definició de la missió i els objectius de l’arxiu fotogràfic que han d’actuar com a marc
en la política d’adquisicions.

– Creació dels instruments de gestió necessaris per operar adequadament en el procés
de l’ingrés de fons interns i sobretot externs. En el cas dels externs pot ser interessant
comptar en algun moment amb algun tipus d’assessorament que validi i ratifiqui
l’adequació del procediment des del punt de vista legal.

– Prospecció de mercats d’antiquaris i brocanters, de les llibreries de vell i de les cases
de subhastes que puguin tenir material d’interès.

– Prospecció i coneixement de l’entorn més immediat per tal de posicionar-se en la
possible captació d’aquell patrimoni que pot ser d’interès per a la institució. Cal pensar
en estratègies que permetin actuar amb certes garanties d’èxit.

Planificació, coordinació i supervisió. La composició de l’organigrama d’un arxiu
fotogràfic pot variar molt i anar des de l’assumpció del treball per part d’una sola persona,
situació gens infreqüent, fins a la constitució d’un equip amb el treball distribuït segons
especialitzacions i responsabilitats. En funció doncs de cada situació, les tasques de
planificació i coordinació tindran un abast molt diferent. En qualsevol cas, podem considerar-
ne algunes que podrien ser més o menys habituals:

– Elaboració d’un pla estratègic per concretar les intervencions a realitzar en els propers anys.
– Planificació anual de les intervencions concretes sobre els fons i col·leccions.
– Coordinació i supervisió de treballs de tractament documental.
– Coordinació i supervisió de treballs de digitalització realitzat en el mateix centre o

derivats a empreses externes.
– Supervisió de treballs de restauració encarregats a personal especialista.
Finançament. En el cas dels arxius que formen part de l’administració pública, el seu

finançament sembla resolt d’entrada, ja que depèn sobretot de voluntats polítiques. Però no
és així en tots els casos, ja que alguns arxius públics i en general els privats han de comptar
amb estratègies que els porti a autofinançar-se total o parcialment. En aquest cas, cal tenir
present el potencial de negoci que ofereix el patrimoni en qüestió, i també el potencial de
coneixement que es pot oferir. Pot ser també important fer un seguiment informatiu per tal de
conèixer les opcions de finançament que s’ofereixen a nivell nacional i internacional per a
l’explotació cultural de les imatges. Algunes accions a considerar podrien ser:

– Comercialització dels fons a partir de l’explotació de la propietat intel·lectual.
– Oferiment de serveis amb cost afegit, com podrien ser els assessoraments i

consultories a altres institucions i empreses.
– Creació d’un pla de màrqueting per explotar els recursos propis. Podria ser el cas del

merchandising, que pot ser un recurs molt interessant per aquells arxius que comptin
amb materials fotogràfics valuosos.

– Presentació de projectes per a optar a subvencions atorgades per institucions
nacionals i internacionals.

Arxiu digital. L’acceptació de la fotografia digital comporta un replantejament general que
afecta la concepció de l’arxiu tradicional. Assumir l’adquisició de fotografia digital de nova creació
implica el desenvolupament d’una metodologia de treball que ofereixi garanties a les intervencions
a dur a terme. Es tracta sobretot d’orientar aquells aspectes de la gestió que en el marc de la
metodologia tradicional quedarien desatesos, com podria ser per exemple la preservació. Assumir
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aquest repte suposa entrar en una nova àrea de coneixement, quelcom indispensable per
entendre la naturalesa de la fotografia digital i, en conseqüència, poder actuar amb coneixement
de causa. En aquest àmbit, el treball passa primerament pel disseny general de l’arxiu digital que
cal fer en base a estàndards universalment acceptats, com és el cas del OAIS (Open Archival
Information System), interpretat per donar resposta a les necessitats del documents fotogràfics. Un
cop s’hagi definit el marc general i s’hagin identificat les funcions de l’arxiu digital, es pot decidir
sobre les tasques a dur a terme. Principalment es podria pensar amb les següents:

– Creació de protocols de treball per a la ingesta dels documents electrònics a l’arxiu. Això
passa per establir les bases de relació amb el productors i decidir sobre les
intervencions que cal realitzar per transformar les imatges digitals en documents d’arxiu.

– Disseny d’un pla de preservació transversal que comporta una intervenció activa des del
moment de l’ingrés fins a l’arxiu. Les estratègies de preservació poden ser diverses i
complementàries i se centren tant en els propis fitxers com en l’entorn tecnològic de suport.

– Adopció d’un o varis codis de metadades per a la descripció, l’administració i la
preservació de la imatge digital.

– Adquisició de les infrastructures necessàries per a la custòdia i la intervenció sobre els
materials. Cal pensar en l’adquisició del hardware i el software necessaris per assolir
els objectius fixats.

Conclusions

L’assumpció de totes aquestes responsabilitats ens dóna una idea de l’amplitud de
coneixements que requereix el treball d’arxiver de fotografia. A la formació específica en
arxivística cal sumar-hi una formació complementària que permeti atendre aspectes tan
transcendentals com poden ser la conservació de fotografia química i digital. Si bé aquests
coneixements són necessaris, és important marcar amb més o menys precisió unes fronteres,
que permetin delimitar l’horitzó professional i evitar al mateix temps la intrusió en
competències d’altri. En aquest sentit, l’arxiver especialista ha de tenir la capacitat de
comunicar-se amb altres professionals que o bé formen part del mateix equip o amb els quals
s’estableix alguns tipus de relació. Entre els professionals més afins, hi trobem els
conservadors de fotografia, els fotògrafs, els enginyers informàtics, els historiadors, els
historiadors de l’art i els arxivers audiovisuals. Tots ells exerceixen forçosament un rol
important i complementari al treball de l’arxiver de fotografia i és sempre desitjable que
s’estableixi algun tipus de col·laboració en base als principis que marquen els codis
deontològics de cada professió. En el cas dels arxivers audiovisuals, es tracta d’especialistes
amb responsabilitats i funcions força similars a les dels arxivers de fotografia, encara que les
necessitats específiques dels documents fílmics i sonors exigeixen una formació diferenciada.

En un moment en què la imatge fotogràfica té una presència social tan important i en què
l’evolució tecnològica la situa en un pla destacat dins la comunicació, la figura d’un
professional que atengui adequadament aquest àmbit del patrimoni resulta fonamental. El
llegat de la fotografia química continua essent un repte de gran magnitud i malgrat haver
construït uns fonaments sòlids per a la seva gestió, bona part del treball a fer resta pendent,
a causa principalment del dèficit històric en la intervenció conscienciada sobre aquests fons.
A aquest repte, cal sumar-hi el desafiament que ha suposat la substitució de la química per
l’electrònica, en un moment de canvi social i cultural que ha d’incidir forçosament en la labor
de l’arxiver, immers en el treball d’intervenció dels fons fotogràfics però també implicat en el
desenvolupament de les bases que han de permetre assentar els fonaments de la professió.
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Ajuntament de Girona. CRDI (António Júlio Duarte). 2006
Fotografia realitzada en el marc del projecte “arxiu, memòria i
recerca” del CRDI creat amb l’objectiu de formar una
col·lecció de fotografia artística contemporània. La
contextualització de l’obra i la possibilitat d’accedir a l’original
(es tracta d’una Ilfochrome 40x40) permet una anàlisi i una
interpretació de la imatge que va més enllà de lectura de la
imatge iconogràfica.

Ajuntament de Girona. CRDI (Dif). 2007
La procedència de fons fotogràfics és divers i en alguns
casos, no del tot excepcionals, es rescaten materials de
considerable valor de les runes. En aquestes situacions i en
funció de les vicissituds de les fotografies, la intervenció d’un
restaurador de fotografies es fa imprescindible.

Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Maria Oliveras). 2008
Exposició “Retrat de Girona, 1877. Joan Martí i les fotografies
de Bellezas” organitzada pel CRDI amb col·laboració amb
l’AFAHCB. L’existència de materials d’un mateix autor en
diferents arxius i l’interès comú per certes temàtiques pot
incitar a la realització de projectes comuns. La col·laboració
en la recerca i la cessió de materials enriqueix enormement
els treballs de difusió.

Ajuntament de Girona. CRDI (Dif). 2008
Intervenció dels tècnics del CRDI sobre un fons fotogràfic de
premsa. Els treballs d’instal·lació, d’identificació d’unitats
documentals, d’assignació de registres i de descripció formen
part d’una intervenció global que ha de garantir la conservació
i l’accés als fons fotogràfics. Per assumir aquestes
responsabilitats és indispensable comptar amb una
metodologia de treball que asseguri uns resultats òptims.
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RESUMEN 

La creación de archivos y centros patrimoniales dedicados en exclusiva a los documentos fotográficos
ha comportado la necesidad de formar profesionales especializados en el tratamiento de estos documentos.
El objetivo de este texto es el de definir el perfil profesional del archivero especialista en fotografía. Se
delimitan las competencias que le son propias y se relacionan las posibles tareas derivadas de éstas. La
identificación de trabajos y responsabilidades ha de llevar a reflexionar sobre las habilidades profesionales
a tener en cuenta en una profesión de corta tradición y de fronteras permeables, ya que las necesidades de
las fotografías exigen la participación de profesionales de otros ámbitos, como pueden ser la conservación,
la historia del arte o la informática. En definitiva, se trata de definir el rol de estos profesionales en el ámbito
en la gestión del patrimonio.

RÉSUMÉ

La création d’archives et de centres patrimoniaux qui se consacrent exclusivement aux documents
photographiques a rendu nécessaire la formation de professionnels spécialisés dans le traitement de ces
documents. L’objectif de ce texte est de définir le profil professionnel de l’archiviste spécialiste en
photographie. On y délimite les compétences qui lui sont propres et on fait la relation avec la liste des tâches
possibles qui en dérivent. L’identification de travaux et de responsabilités doit conduire à réfléchir sur
l’adresse professionnelle dont il faut tenir compte dans une profession de courte tradition et aux frontières
perméables car les besoins des photographies exigent la participation de professionnels d’autres domaines
tels ceux de la conservation, de l’histoire de l’art ou de l’informatique. Il s’agit en fait de définir le rôle de ces
professionnels dans le domaine de la gestion du patrimoine.

SUMMARY

The creation of archives and heritage centres dedicated exclusively to photographic documents has
implied the need to train specialized professionals in dealing with this material. The aim of this text is to define
the professional profile of the specialist photography archivist. It outlines the responsibilities of the position
and the possible tasks that arise from them. The identification of tasks and responsibilities should lead us to
reflect on the professional skills to bear in mind in a profession that has not built up a long tradition and has
permeable borders. Dealing with photographs requires the participation of professionals from other
disciplines, such as conservation, art history or information technology. The overall aim is to define the role
of these professionals in the field of heritage management.
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LA RESTAURACIÓN DEL DIORAMA DE LOUIS DAGUERRE “PERSPECTIVA DE UNA
IGLESIA GÓTICA” DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BRY-SUR-MARNE

Margaret Calvarin
Museo Adrien Mentienne de Bry-sur-Marne

Tras el reconocimiento mundial que para Louis Daguerre supuso, en 1839, la
adquisición por el Estado Francés del daguerrotipo y del diorama, el célebre inventor se
retiró a la tranquila localidad de Bry-sur-Marne, al Este de París, donde llevó a cabo su
último diorama “Perspectiva de una iglesia gótica” en la iglesia parroquial de Saint Gervais-
Saint Protais.

Situado tras el altar de la iglesia, en una extensión especialmente construida para
albergarlo, este diorama representa la nave principal de una suntuosa catedral gótica. Se
trata de un trampantojo de grandes dimensiones (5,35 m x 6,05 m) que prolonga la
perspectiva de la modesta parroquia y hace creer al espectador que se encuentra en un
fastuoso templo. El lienzo, translucido, estaba pintado por ambas caras y un ingenioso
sistema de iluminación creaba sorprendentes efectos visuales dependiendo de la posición
del sol: la escena pasaba de tener un aspecto diurno (cirios apagados) a  un aspecto
nocturno (cirios encendidos).

Diorama “Perspectiva de una iglesia gótica”, 1842.
Autor: Louis-Jacques-Mandé Daguerre

Dimensiones del lienzo: 5,35 x 6,05 m (32,35 m2)
(Reproducción fotográfica de 2005: anterior a la restauración)
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Adrien Mentienne, alcalde de Bry de 1868 a 1881, escribe acerca de este diorama:
Representa el interior de una catedral gótica; cuando se abre el telón situado entre el

altar y el cuadro, el espectador se encuentra embargado de admiración: contempla el interior
de una iglesia grande y magnífica, con sus pilares, sus arcos, sus vidrieras, sus tumbas de
caballeros, sus estandartes… en una palabra, todos los miles de detalles que se encontrarían
habitualmente […] Aquellos que nunca hayan visto un diorama se encontrarán con una
sorpresa indescriptible al contemplar este lienzo: la perspectiva es admirable, la ilusión es
completa y mágica.1

Diversas restauraciones desafortunadas realizadas durante el siglo XX, y el paso del
tiempo, causaron el deterioro paulatino del diorama de Daguerre y la pérdida de su principio
y de sus funciones. Desde hace un año y medio, a iniciativa de la comunidad de Bry-sur-
Marne, un equipo de especialistas se encarga de su restauración.

El dispositivo de presentación original del diorama

Siguiendo las instrucciones de Louis Daguerre, en 1842, la
parroquia de Bry-sur-Marne mandó perforar el muro semicircular
del ábside de la iglesia de Saint Gervais-Saint Protais y añadir
una pequeña extensión dotada de dos aberturas laterales y de
una vidriera en su parte superior. Esta extensión serviría para
albergar e iluminar el diorama.

Estudios recientes, llevados a cabo con motivo de la
restauración del diorama, indican que el lienzo, compuesto por
tres bandas verticales, estaba dispuesto de manera
semicircular. Su base, mantenida por un sistema de
contrapesos, se hallaba a la altura de los ojos del espectador. La
vidriera cenital iluminaba el haz del lienzo, mientras que las dos
pequeñas aberturas laterales iluminaban el dorso del mismo.

Diversos sondajes han desvelado las características de la
pintura mural concebida por Daguerre para arropar su diorama.
Se trataba de un decorado teatral, “barroco” y sombrío: pinturas
de “falsos mármoles” en tonos grises, verdes, rosados, un friso
de madera oscura, etc. Ocultando parcialmente las ventanas de
la iglesia y gracias a este tipo de decoración, Daguerre
conseguía sumir al espectador en una penumbra que realzaba
los delicados efectos lumínicos del diorama.

La restauración del diorama de Bry-sur-Marne

Queda de manifiesto que los restauradores que se
ocuparon del diorama durante el siglo XX no comprendieron la
obra. De este modo, en 1949 procedieron a raspar
minuciosamente el reverso del lienzo, dónde estaban pintados
los efectos pictóricos y las sombras, destruyendo el “efecto
diorama” que a partir de entonces fue olvidado. A continuación,
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“reentelaron” la obra con el objetivo de reforzarla. Esta operación no sólo ocultó su función de
diorama, sino que alteró enormemente su aspecto general, ya que le hizo perder su
transparencia original.

Diversos estudios y análisis realizados en 2000/2004 permitieron establecer un
diagnóstico preciso, llegando a la conclusión de que una intervención de conservación y
restauración destinada a controlar la degradación y a mejorar la legibilidad estética de la
obra era indispensable, pero sólo posible con la retirada del entelado de restauración
antiguo.

Un equipo de doce restauradores, dirigido por Dominique Dollé, trabaja actualmente en
la restauración del lienzo del diorama en un taller construido a tal efecto en Bry-sur-Marne. La
misión comenzó en 2006 y se estima su finalización en 2009.

Una vez restaurado, el diorama volverá a colocarse tras el altar de la iglesia de Saint
Gervais-Saint Protais. El decorado original de la parroquia deberá ser reconstruido para poder
presentar la obra en su “joyero” original.

El diorama de Bry-sur-Marne es a la vez un ingenio mecánico y una obra pictórica
monumental, que recibió el título de “Monumento Histórico” en 1913. Su estudio y
rehabilitación nos permiten hoy  comprender cómo eran este tipo espectáculos precursores
de la fotografía y del cine.

Taller de restauración del diorama,  Bry-sur-Marne
Diversas intervenciones llevadas a cabo en 2007/2008
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NOTAS

1. Adrien Mentienne: La découverte de la photographie en 1839, Impr. P. Dupont, 1892, p. 109.

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php
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PAUTAS Y ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE FONDOS Y COLECCIONES FOTOGRÁFICAS

Raquel Letón Ruiz, Silvia Martín Rizaldos, Leticia Martínez García
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Archivo Histórico Ferroviario (AHF)

La comunicación presentada pretende dar unas pautas generales para aquellas
entidades que conservan patrimonio cultural de interés público, con dos objetivos prioritarios,
garantizar la conservación del material y fomentar la difusión de las imágenes. En realidad no
perseguimos crear un manual didáctico ad hoc, ni descubrir nada nuevo para la gestión de la
documentación fotográfica, para ello existe bibliografía específica en cada uno de los
procesos que detallamos en el texto. Nuestra pretensión es establecer unos principios
metodológicos y líneas de actuación básicas para llevar a cabo una adecuada gestión integral
de fondos y colecciones fotográficas, tanto en soporte tradicional como digital.

Se inicia el texto con un marco conceptual de definición de la fotografía tradicional y
digital, la situación real de dispersión de fondos y colecciones fotográficas, y el marco legal
sobre derechos de autor y de explotación de los conjuntos fotográficos. Asimismo
diferenciamos entre fondos documentales, de constitución orgánica, y las colecciones
fotográficas como resultado de la voluntad de una persona física o jurídica. A continuación en
la comunicación se desarrolla sintéticamente la metodología llevada a cabo para la gestión e
intervención ante conjuntos fotográficos.

Como primera fase la selección, adquisición, ingreso y registro de las imágenes. Bajo
una adecuada política de ingresos, marcada por los criterios definidos por el centro,
ingresarán bien los documentos de producción interna, cuyo instrumento de control es el
registro de transferencias, bien los documentos de procedencia externa (compra, donación,
depósito, etc.), donde se utilizará el registro de ingresos. A continuación la planificación de los
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conjuntos fotográficos, servirá para concretar objetivos, marcar pautas y determinar recursos.
Dentro del marco global de la planificación es donde se detallarán los diferentes proyectos,
de descripción, de digitalización, de prevención y conservación, etc.

Por su parte la clasificación va a permitir la elaboración de un cuadro de clasificación, en
el que quedarán establecidos los diversos niveles jerárquicos de los fondos o colecciones. La
importancia de definir el nivel de detalle de la descripción irá acorde con los conjuntos
fotográficos. En cualquier caso, siempre se utilizará el criterio del nivel más general al más
específico, basado en un estándar ya sea bibliográfico ISBD, archivístico ISAD y AACR2r, etc.

Para dar sentido a todo lo anterior, es fundamental la existencia de un plan integral de
conservación, que englobe tanto la preservación como la instalación del material, las
fotografías deben ser protegidas de las altas temperaturas, la humedad, las fluctuaciones
bruscas de ambas, así como de una excesiva exposición a las radiaciones electromagnéticas
y a las atmósferas contaminadas.

Y como tarea final a todos los procesos, la difusión. La reproducción digital juega hoy en
día un papel relevante, obteniendo copias de los documentos originales con la finalidad de
facilitar el acceso a la consulta y como medida de conservación. Pero además se hace
hincapié en la importancia y la necesidad de unos fundamentos de digitalización acordes con
los recursos disponibles y los documentos.

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php
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REPRODUCCIÓ DEL COLOR EN DIGITALITZACIÓ D’ORIGINALS

Bea Martínez, Carles Mitjà
CITM / FUPC / Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI)

Introducció

En la reproducció de material gràfic mitjançant escanejat resulta molt important poder
garantir una correcta reproducció del color; això és possible aplicant les eines de gestió del
color durant tot el flux de treball.

La gestió de color cal abordar-la tenint en compte que aquesta no consisteix només en
la correcta aplicació de perfils ICC, sinó en el coneixement i control de la influència que els
perfils ICC tenen en la imatge i dels elements del flux de treball que també influeixen en el
color, al marge d’allò que els perfils ICC poden fer.

Objectius

Aquest treball es planteja tres objectius principals:
• Caracteritzar els equipaments a utilitzar en l’escaneig i impressió de material gràfic, per

valorar les seves capacitats de reproducció del color.
• Analitzar la fidelitat en la reproducció del color i contrast d’una imatge escanejada i

impresa aplicant gestió de color, sense tractament digital intermedi.
• Analitzar les desviacions de color derivades d’un procés de tractament digital específic,

com és el cas del destramat d’una imatge escanejada a partir de material imprès (5-MIT).

Caracterització d’equipaments

Els equipaments utilitzats en aquest treball són: Escàner IMACON Flextight Progression
i Impressora EPSON Stylus Photo 2100.

La caracterització d’equipaments, quant a la seva capacitat de reproducció del color i
rang dinàmic, passa per calcular el rang dinàmic de l’aparell i el seu gamut de color. En aquest
treball ens centrem, doncs, en la representació dels gamuts de color de l’escàner i la
impressora (3-INT i 4-KEN). També resulta interessant representar les coordenades
colorimètriques de les zones que poden representar més problema, degut a la seva saturació.

Resultats

Figura 1. A l’esquerra, imatge de la il·lustració que
s’ha pres com a exemple per comprovar si tots els
colors podran ser reproduïts amb els equips
utilitzats. En els punts que s’indiquen, s’han realitzat
mesures colorimètriques i s’han representat en el
diagrama xyY de la dreta.
En el diagrama xyY també s’han representat els
gamuts dels dos equips objecte d’estudi: escàner
IMACON Flextight (línia blanca) i impressora
EPSON Photo Stylus 2100 (línia negra).
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Procés de reproducció amb gestió de color

S’ha digitalitzat una imatge en paper, considerada com a original, i després s’ha imprès,
per obtenir una còpia el més semblant possible. El procés s’ha realitzat dues vegades: una
aplicant gestió de color i l’altra sense aplicar cap perfil ICC.

Resultats

Les imatges finals obtingudes són còpies en paper de l’original i és sobre aquestes
còpies que s’han fet les valoracions visuals i les mesures de color i densitat. La mesura
quantitativa de la diferència de color s’obté a partir del càlcul de la ΔE, basat en les
diferències entre els valors L, a* i b* dels dos colors a comparar (1-BERN i 2-BUN).
D’aquesta és possible fer una valoració independent de la percepció. En el cas d’estudi, els
valors obtinguts estan entre ΔE=0,90 i  ΔE=5,13; aquests es poden considerar poc
significatius.

Quant a les diferències entre densitat màxima i mínima de les tres imatges analitzades
donen uns resultats molt clars; el contrast entre l’original i la còpia realitzada amb gestió de
color tenen un contrast igual (tot i que la còpia és menys densa en general), mentre que la
còpia realitzada sense perfil ICC és molt menys contrastada.

Així, tant la valoració visual com les dades numèriques posen de manifest que el resultat
obtingut en la còpia realitzada amb gestió de color és molt satisfactori.

Figura 2. Les imatges de l’esquerra corresponen a la fotografia original escanejada (amb perfil ICC incrustat) per tal de poder
mostrar les diferències visuals entre aquesta i les còpies obtingudes, amb i sense gestió de color. A la dreta es mostren les dues
còpies en paper obtingudes: b) aplicant gestió de color i c) sense aplicar perfil ICC d’impressora.
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Anàlisi de variacions del color en procés de destramat

En aquest apartat es planteja la necessitat de comprovar les possibles variacions de
color després d’aplicar tècniques específiques de tractament digital, com és el cas del
destramat d’imatges obtingudes a partir de material imprès.

Metodologia

Per tal de poder fer mesures de color comparables, cal partir de les dues imatges en
format digital:

a) Imatge resultat de la digitalització de l’original, després d’aplicar el perfil ICC d’entrada
i sense haver realitzat cap tipus de tractament digital posterior.

b) Imatge destramada, sense haver realitzat cap tipus de tractament digital posterior al
procés de destramat i amb perfil ICC d’entrada incrustat.

Les mesures de color s’han realitzat mitjançant l’eina de mesura de Photoshop CS3; amb
les coordenades La*b*, serà possible calcular la diferència de color, ΔE (1-BERN). S’han pres
dades de diverses zones de la imatge en les quals es considera que els colors són
representatius per valorar les variacions de color.

Figura 3. En les dues imatges s’indiquen, dins dels rectangles blancs, les àrees en les que s’han realitzat les que s’han mesurat
les coordenades de color La*b*, després de fer un filtre promig.

Taula 1. Coordenades colorimètriques i ΔE. Es pot dir que, en aquest cas, el procés de destramat no afecta considerablement al
color de la imatge.

Imatge tramada Imatge destramada
color L a b L a b ΔΔE

1 81 -3 2 84 -3 4 3,6

2 50 -9 -1 47 -9 -1 3

3 69 13 38 69 16 40 3,6

4 39 -3 5 37 -3 5 2

Resultats
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TESAURUS DE CONSERVACIÓ FOTOGRÀFICA

Catarina Mateus

Com a projecte de tesina per a un Màster en Conservació Preventiva a la Universitat de
Northumbria (Regne Unit), Catarina Mateus està desenvolupant un tesaurus en línia de
conservació fotogràfica, que consisteix a dissenyar i implementar un recurs de base de dades
en línia que pugui ajudar els conservadors a interpretar i emprar un vocabulari acurat en el
dia a dia. Aquesta eina web proposa que la terminologia conceptual principal relacionada amb
la conservació fotogràfica s’organitzi mitjançant facetes jeràrquiques. L’objectiu principal és
estandarditzar el llenguatge emprat per la comunitat de conservadors, cosa que al seu torn
evitarà les ambigüitats i ajudarà a aplanar el camí per millorar el coneixement.

La rellevància d’un tesaurus a l’àrea de la conservació fotogràfica

El vocabulari controlat es crea per millorar l’accés a una base de dades, cosa que
permet cerques més ràpides i precises d’un document específic per part dels investigadors,
evitant les ambigüitats i la confusió a l’hora d’interpretar la informació i, eventualment,
dificultar l’accés a materials de la base de dades. Un tesaurus, com un glossari o un
diccionari, té un vocabulari controlat, tot i que la diferència principal radica en què se centra
en un tema específic i s’organitza en una estructura que mostra relacions importants entre els
termes. També permet la traducció a altres idiomes, cosa que ofereix la possibilitat que altres
països proposin terminologia nacional basada en els conceptes prèviament establerts.

La comunitat de conservadors admet el fet que hi ha molta feina per fer pel que fa a la
preparació dels conservadors per a la conservació fotogràfica, ja sigui a nivell universitari o
mitjançant altres programes acadèmics.1 L’accés universal i l’augment de la disponibilitat de la
informació serien dues conseqüències de permetre que aquesta informació sigui al web.

Directrius i models per crear el tesaurus

A l’hora de crear un model validat de tesaurus, s’han tingut en compte els estàndards
internacionals i nacionals: ISO 2788:1986; ISO 5964: 1986; ANSI/NISO Z39.19 i NP 4036:
1992.

S’han escollit dos models com a models per crear el Tesaurus de Conservació
Fotogràfica (TCF): el Tesaurus d’Art i Arquitectura (ATT)2 proporcionat per The Getty (EUA) i
el Tesaurus d’Arquitectura i Urbanisme (SIPA) proporcionat per IHRU (Portugal). El darrer va
aportar el suport tècnic a aquest projecte per tal de fer-lo accessible i factible a través del seu
sistema d’informació en línia.

Tesaurus de Conservació Fotogràfica (TCF) 

En accedir al TCF, l’investigador trobarà dues maneres diferents de presentació: una
presentació alfabètica i una presentació classificada dels termes.

La primera és similar a un glossari (Fig. 1). La presentació classificada (Fig. 2) té forma
d’arbre i mostra les relacions entre els termes, així com les seves jerarquies i subdivisions.
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Figura 1. Presentació alfabètica.

Figura 2. Presentació classificada.
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Facetes i tipus de jerarquies

L’estructura jeràrquica del tesaurus es divideix en sis nivells superiors anomenats
“Facetes”, cadascun dels quals se subdivideix en termes més amplis i més minuciosos. Les
facetes escollides per al TCF es basen en els models abans esmentats, i són: atributs i
propietats; agents; activitats; materials; objectes i conceptes.

Relacions jeràrquiques

Tots els termes que representen un únic concepte s’han agrupat i un d’ells s’ha establert
com a descriptor. Els descriptors es poden mostrar gràficament mitjançant tres tipus de
relacions: relació jeràrquica, emprada per mostrar la totalitat/una part o relacions de
gènere/espècie entre termes; relació equivalent, que introdueix sinònims per a un concepte
específic, incloent-hi variants ortogràfiques; i relació associativa, que correspon a aquells
termes relacionats amb el concepte, és a dir, dins del context d’un tesaurus particular, però
que no estan a la mateixa jerarquia.

La base de dades d’indexació requereix l’entrada d’un mínim de camps específics per a
cada terme. Els camps són: ID; relació jeràrquica; terme preferit; idioma; col·laborador. Altres
camps són opcionals, però permeten aportar una informació més detallada: nota explicativa
(concepte terminològic); fonts; cites; terme no preferit; il·lustració; traducció a altres idiomes;
termes orientatius.

Metodologia

La metodologia per reunir els termes es basa en dos principis importants: la justificació
bibliogràfica i la justificació de l’usuari. La primera significa que un terme només està justificat
si apareix dins de la bibliografia d’un tema amb cert grau de freqüència. La bibliografia
emprada per recopilar termes ha de ser actual, i hauria de començar amb les darreres
publicacions. El segon principi, la justificació de l’usuari, garanteix que el terme escollit sigui
el més representatiu entre els futurs usuaris del tesaurus. Els noms propis de persones,
organitzacions, llocs geogràfics, objectes amb nom i esdeveniments amb nom queden
exclosos. El terme i la nota explicativa relacionada s’introdueixen segons unes regles
predefinides per tal de garantir la consistència.

Perspectives i feina futura

En el futur, el Tesaurus de Conservació Fotogràfica estarà disponible a través de SIPA i
emprarà la mateixa plataforma digital (aplicada al Tesaurus d’Arquitectura) per a la indexació
i la visualització de la informació que s’està creant a la tesina. Actualment, la informació està
essent sotmesa a una fase d’avaluació, és a dir, només es pot accedir a la base de dades a
través de la intranet, cosa que significa que en aquest moment no té accés públic.

Tenint en compte que el tesaurus és una extensa tasca que requereix més que uns
quants mesos per arribar a bon port i també que generalment és un grup interdisciplinari
d’experts qui prepara el tesaurus, no pretén ésser un producte acabat (un tesaurus, de la
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mateixa manera que un diccionari, és un procés en actualització constant), sinó que es vol
posar a disposició del públic general, i mentrestant es vol animar a la comunitat d’usuaris a
participar i introduir els termes traduïts al seu propi idioma mitjançant un sistema de validació
prèviament incorporat.

Aquest projecte es proposa amb l’humil expectativa que motivarà els conservadors,
investigadors i estudiants a contribuir-hi i desenvolupar-lo en el futur, i convertir-lo en una
referència com a eina de treball.

Figura 3. Exemple de la informació detallada d’un terme.
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DIGITALITZACIÓ DE MATERIAL FOTOGRÀFIC IMPRÈS

Carles Mitjà, Bea Martínez
CITM / FUPC / Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI)

Introducció

La reproducció per digitalització de material fotogràfic obtingut per procediments
d’impressió en diaris, llibres o revistes, s’enfronta a la dificultat de la presència de la trama
d’impressió. Si la resolució de digitalització no és més alta que la de la trama, la visibilitat
d’aquesta no resulta evident i els algorismes destramar o descreen que solen equipar els
escàners i els programes de processat d’imatge poden ajudar a millorar la qualitat de la
imatge resultant. Ben al contrari, en aquells casos en que per necessitats d’ampliació de
l’original, la trama disminueix de freqüència espacial i es fa clarament visible, la descripció i
visualització del contingut iconogràfic de la imatge es veu clarament compromesa (4-KEN i
7-PICT). El treball que es presenta estudia les possibilitats del processat digital en els dominis
de l’espai i de la freqüència amb la finalitat de millorar, en la mesura del possible, la correcta
visualització del contingut.

Trames d’impressió

Els sistemes d’impressió anomenats de mig to (halftone) emulen les variacions tonals de
l’original en base a variacions de la mida de les gotes de tinta dipositades sobre el paper de
suport. La mida de les taques és més gran en les àrees fosques de la imatge mentre que
disminueix en les àrees clares; quan les taques son més petites deixen entreveure en els
espais buits el blanc o el color del paper que contribueix a la claror del conjunt.

És important ressaltar que mentre l’estructura geomètrica de la trama monocromàtica
resulta perfectament identificable, en el cas
de quadricromia l’esquema no és tant clar,
fins i tot quan s’analitzen els colors per
separat. Essencialment, això es deu a
diverses circumstàncies:

• Color del conjunt neutre però no
exactament gris, el que implica
diferents quantitats de cada una de les
quatre tintes.

• Posicionament deliberadament asi-
mètric de les quatre trames per evitar
patrons de moiré.

• Remostreig de les trames originals a
causa de la resolució de digitalització
que crea més píxels que punts de
trama amb la conseqüent aparició de
colors entremitjos i diferents de les
quatre tintes originals.

Figura 1. a) trama d’una imatge monocromàtica impresa al
1923; b) trama d’una impressió en quadricromia de 1956; a c),
d), e) i f) es mostren les trames individuals dels colors cian,
magenta, groc i negre de la quadricromia.
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Processats en els dominis de l’espai i de la freqüència

La digitalització dels originals obtinguts per impressió de mig to no implica cap dificultat
especial respecta de la digitalització d’originals opacs en general. Si la resolució de digitalització
es més gran que la de la trama, la mida de la còpia impresa augmenta respecte de l’original i amb
ella, la visibilitat de la trama comprometent la correcta visualització del contingut iconogràfic. El
problema s’agreuja amb els sistemes d’impressió digital actuals que, per imprimir amb qualitat,
sol·liciten resolucions de l’arxiu superiors a les lineatures habituals. A les Figures 2, 3 i 4 es
mostren els resultats d’aplicar diferents processats amb el filtre de mediana a una imatge
tramada; a la Figura 6 es pot veure el resultat del processat en el domini de la freqüència.

Figura 2. Aplicació de filtres de mediana a una imatge
tramada a l’entorn Adobe Photoshop CS3; a) imatge
original, b) mediana de matriu 5x5 (factor 2), c) mediana
de matriu 7x7(factor 3) i d) mediana de 9x9 (factor 4).

Figura 3. Aplicació reiterada del filtre de mediana de
matriu 5x5 a la imatge tramada de la Figura 1 a l’entorn
Adobe Photoshop CS3; a) x1, b) x2, c) x3 i d) x4.

Figura 4. Aplicació de diferents filtratges de mediana a dues àrees
de la imatge original mostrada en la Figura 1. a) aplicació d’un filtre
de Gauss per suavitzar i uniformitzar les diferents àrees de la
imatge; b), llindar per separar les àrees clares de les fosques; c)
reiteració de tres filtres de mediana de matriu 5x5 a les zones clares.
d) aplicació d’un filtres de mediana de matriu 11x11 a les zones
fosques de la imatge.
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Cas d’Estudi

En el present treball, es pren com a cas
d’estudi la reproducció impresa d’una
fotografia de Lluís Estasen presa durant la
primera ascensió hivernal nacional al cim
d’Aneto i publicada al butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya Nº340 del mes de
maig de 1923. La imatge està impresa sobre
paper acolorit beix amb una trama d’impressió
de aproximadament 100lpi i la resolució de
digitalització s’ha ajustat a 600ppi per tal
d’aconseguir una còpia al doble de la mida
original amb un sistema d’impressió inkjet que
sol·licita 300ppi. Detalls dels resultats
obtinguts es mostren a la Figura 7.

Conclusions

La combinació d’eines de processat d’imatge en els dominis de l’espai i de la freqüència
permet recuperar en bona mesura el contingut iconogràfic de la imatge fotogràfica original. En
qualsevol cas, la combinació d’ambdues supera les prestacions i resultats de treballar només
en un del dominis. L’aplicació de la funció transformada de Fourier a les imatges digitalitzades
i procedents de sistemes d’impressió de mig to, permet caracteritzar les trames utilitzades en
la impressió i agrupar imatges per procedir a un tractament conjunt. Una vegada
caracteritzada la trama, és possible preparar protocols de processat de lots d’imatges amb les
mateixes característiques per agilitar la millora de quantitats considerables d’imatges; en

Figura 7. (a) Imatge tramada publicada al butlletí del CEC Nº
340 del maig de 1923; (b) espectre de Fourier de la imatge
tramada; (c) màscara per eliminar la majoria de periodicitats
presents a la imatge; (d) selecció de la imatge original
tramada; (e) imatge filtrada amb la màscara mostrada a (c)
i processada digitalment per minimitzar el soroll, conservar
to, color i contrast i reparar els desperfectes visibles.

Figura 6. a) Imatge original després del filtratge de mediana de matriu 7x7 amb indicació de la selecció triada per comprovar
l’efecte del filtratge freqüencial; b) espectre de Fourier amb la màscara en negre de les periodicitats a eliminar; c) relleu del valor
de gris dels píxels de la selecció indicada; d) relleu del valor de gris dels píxels de la selecció indicada després del filtratge amb
la màscara mostrada a (b).
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aquest sentit, programes com Adobe Photoshop permeten dissenyar l’acció de conjunts
d’operacions aplicables amb una sola ordre a carpetes senceres d’imatges. Finalment, la
millora per processat de les imatges fotogràfiques tramades permet recuperar-les amb un
nivell de qualitat molt acceptable fins i tot en aquells casos en que es dupliqui o tripliqui la seva
mida original.
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RESOLUCIÓ DE DIGITALITZACIÓ DE COL·LECCIONS D’ORIGINALS FOTOGRÀFICS

Carles Mitjà, Raquel Revuelta
CITM / FUPC / Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI)

Introducció

La digitalització de col·leccions d’originals fotogràfics comporta la necessitat de decidir
diverses qüestions relacionades amb la resolució espacial. Alguns estàndards sobre la
resolució necessària estableixen taules de valors en funció del tipus d’original i les aplicacions
de sortida posteriors de l’arxiu digital. També les mides dels originals, les ampliacions
habituals a l’època i/o el respecte a les mides d’ampliació utilitzades per l’autor dels originals,
son qüestions que es poden tenir en compte a l’hora de decidir sobre resolucions de
digitalització.

Resolució de Digitalització

La resolució de digitalització determina la mida imprimible per un dispositiu de sortida
donat. La decisió sobre aquesta xifra hauria de bascular entre la necessitat d’ampliació de la
còpia resultant, les prestacions de l’instrument de digitalització per a cadascuna de les
resolucions de treball i el nivell de qualitat exigible per ampliació a un original d’època. Tenint
en compte tot aquest plantejament i atenent als resultats de rendiment detectat en els equips
disponibles a l’actualitat, s’han publicat (4-STA) taules de resolucions de digitalització
recomanades segons el tipus d’original.

Caracterització de l’escàner

La caracterització de les prestacions d’un escàner destinat a la digitalització d’originals
fotogràfics està àmpliament descrita en diversos treballs i estàndards (6-WILL). A mode de resum,
els paràmetres que defineixen la qualitat dels resultats aportats per un escàner es basen en la seva
resolució espacial per una banda i per la resolució cromàtica per l’altre; de les diverses proves
descrites per avaluar la capacitat de l’aparell per resoldre detalls i amb quin contrast és capaç de
fer-ho, la funció de transferència de la modulació (MTF per modulation transfer function) és la més
utilitzada. A la Figura 1 es mostren els resultats de les MTF d’un escàner mixt de gama alta en
modalitat de transmissió  i àrea de
treball DIN-A4, per les resolucions
espacials de 600, 1270, 2000 i
2540ppi, totes elles anunciades
com a resolucions òptiques pel
fabricant. Només la resolució de
600ppi acompleix amb l’estàn-
dard d’un contrast mínim del 10%
a la resolució màxima.

Figura 1. Corbes MTF de la modalitat de transmissió d’un escàner mixt
(reflexió/transmissió) de gama alta; (a), (b), (c) i (d) corresponen respectivament
a les resolucions espacials de 600, 1270, 2000 i 2540ppi.
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A la Taula 1 es mostren, a la fila central, les resolucions efectives de l’aparell, calculades a
partir del criteri abans esmentat, per a cadascuna de les resolucions òptiques anunciades.

Processat de les imatges digitalitzades

Prenent com a cas d’estudi l’arxiu generat per determinar la MTF de l’escàner mixt de
gama alta analitzat en l’apartat anterior en la modalitat de transmissió i 2000ppi, es procedeix
a processar-lo aplicant un filtre de mediana per reduir la presència de soroll i una màscara
d’enfocament amb successives seleccions del valor de sigma de σ = 0,5, σ = 1,10 i σ = 1,15.
Els resultats del processat es mostren a la Figura 2.

Alternatives de processat

Els mètodes d’interpolació de píxels permeten augmentar la resolució espacial de les
imatges intercalant píxels nous entre els existent inicialment. La clau de l’èxit de l’operació en
termes de qualitat d’imatge rau en el mètode utilitzat per adjudicar el corresponent valor de
gris als nous píxels. Els sistemes d’interpolació es divideixen en dos grups, algorismes no

Figura 2. A la fila superior, corbes MTF
corresponents a l’arxiu original obtingut
digitalitzant a una resolució de 2000ppi (a);
a continuació, les corresponents als arxius
resultants del processat amb màscares
d’enfocament amb valors de sigma 0,5, 1,0
i 1,5 respectivament. A la fila central es
mostren les corresponents ESF on es
poden apreciar les alteracions introduïdes
a la vora per el processat amb màscares
d’enfocament amb valors de sigma 1,0 (g) i
1,5 (h). A baix, imatge del patró per la
determinació de la MTF amb indicació de la
direcció de lectura del valor de gris dels
píxels per traçar les ESF i calcular
posteriorment les MTF.

Resolució anunciada 600ppi 1270ppi 2000ppi 2540ppi

Resolució efectiva 564ppi 838ppi 1400ppi 1422ppi

Resolució amb 50% de retenció
de contrast, (M = 0,5) 276ppi 304ppi 300ppi 355ppi

Taula 1.

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:45  Página 112



Resolució de Digitalització de Col·leccions d’Originals Fotogràfics

113

adaptatius i algorismes adaptatius (1-GON). En el treball que es presenta s’han provat les
interpolacions a 1270 i 2000ppi a partir de l’original escanejat per transmissió a 600ppi amb
el mateix aparell que en les proves anteriors.

A la Figura 3 es mostren els resultats d’interpolar a 1270ppi l’arxiu original de 600ppi.

A la Figura 4 es mostren el resultats de seleccionar l’aplicació de màscares d’enfocament
als ajustatges de la interfície de treball de Genuine Fractals. El mateix procediment s’ha
aplicat a una interpolació fins a 2000ppi. La Taula 2 resum totes les proves d’interpolació a les
resolucions de 1270 i 2000ppi amb els dos algorismes no adaptatius i amb l’adaptatiu
Genuine Fractals 5.0.4; els millors resultats els proporciona l’algorisme adaptatiu Genuine
Fractals 5.0.4 amb aplicació de màscara d’enfocament de (indicats en gris). Mentre que la
interpolació a 1270ppi aconsegueix el valor efectiu equivalent, la interpolació a 2000ppi es
queda en 1920ppi.

Figura 3. A la fila superior, corbes MTF de
l’arxiu resultant d’escanejar a 600ppi (a),
interpolació a 1270ppi amb l’algorisme
bicúbic (b), interpolació a 1270ppi amb
l’algorisme bicúbic suavitzat (c) i
interpolació a 1270ppi amb l’algorisme
adaptatiu Genuine Fractals 5.0.4 (d); a la fila
inferior es mostren les corresponents ESF
amb indicació de la degradació de la vora
introduïda per els algorismes no adaptatius
(f) i (g).

Figura 4. A la fila superior, corbes MTF de
l’arxiu resultant d’escanejar a 600ppi (a),
interpolació a 1270ppi amb l’algorisme
adaptatiu de Genuine Fractals (b), aplicació
del mateix algorisme amb màscares
d’enfocament de σ = 1,0 i σ = 2,0 (c) i (d). A
la fila inferior, les corresponents ESF on
s’indica l’aparició d’una degradació de la
vora induïda per la màscara d’enfocament
de σ = 2,0 (h).
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Conclusions

Només les proves de rendiment objectives i estandarditzades dels aparells poden donar
una guia vàlida del seu comportament real; en aquest sentit, la MTF dels escàners
proporciona dades comparables sobre el rendiment a diferents resolucions espacials i sobre
els resultats dels diversos mètodes d’interpolació. El rendiment dels escàners a resolucions
espacials superiors a 600ppi decau sobre tot per a les freqüències altes de la imatge. Les
necessitats de resolucions espacials més altes es poden resoldre per mediació de la
interpolació de l’arxiu. Els algorismes adaptatius es manifesten excel·lents fins a doblar la
resolució espacial de l’arxiu.
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Taula 2.

Resolució
espacial 600ppi 1270ppi 2000ppi 2540ppi 1270ppi 2000ppi 1270ppi 2000ppi 1270ppi 2000ppi 1270ppi 2000ppi

Resolució
efectiva 564ppi 838ppi 1400ppi 1422ppi 585ppi 600ppi 508ppi 520ppi 940ppi 1280ppi 1270ppi 1920ppi

Resolució
amb retenció
del 50%
de contrast 276ppi 304ppi 300ppi 355ppi 305ppi 320ppi 305ppi 320ppi 458ppi 360ppi 610ppi 400ppi
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LA IMATGE DE BALEARS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA.
OBJECTIUS I PLANTEJAMENTS DEL PROJECTE

Catalina Aguiló Ribas, Maria Josep Mulet Gutiérrez

Presentació

Des del segle XIX, les Balears han estat focus d’atenció i lloc de trobada per al món de
la cultura. Aquesta atracció ha donat lloc a la visita de fotògrafs nacionals i internacionals que,
amb les seves imatges, han contribuït a la difusió de les nostres illes.

Durant les dècades dels anys vint i trenta del segle XX són molts els fotògrafs, que
coincidint amb els inicis del turisme d’èlit, fan estades a les illes realitzant fotografies. El primer
objectiu del projecte és demostrar que aquest treball fotogràfic va paral·lel al desenvolupament
del turisme a les Balears, malgrat la presència dels fotògrafs, en general de projecció
internacional, no té una influència cabdal en el desenvolupament de la fotografia local.

El projecte, sota el títol de “L’impacte del turisme. La difusió de les Balears a través de la
fotografia internacional”, ha obtingut el suport de R+D+I per a grups de recerca emergents i
competitius, programa gestionat des de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Grup d’investigació

El nucli central del grup sorgeix del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts de l’Universitat de les Illes Balears, sota la direcció de l’investigadora responsable Maria
Josep Mulet, amb Catalina Aguiló, Miquel Seguí i Josep Morata. Al costat d’aquest nucli està
un segon grup que treballa des d’universitats estrangeres com Belén García des de la
Université Paris IV-Sorbonne o Jacques Terrassa des de la Universitat d’Aix-en-Provence.
També s’aniran incorporant col·laboradors que treballaran aspectes o àmbits en els quals
estan especialitzats, com Martin Davies, en l‘àmbit de la fotografia a Eivissa o Xavier Rosell,
en el de la fotografia a Formentera.

Objectius del projecte

Una vegada localitzats els fons, s’accedirà directament als mateixos, es seleccionaran,
catalogaran i digitalitzaran, en cas necessari, les imatges, per després poder establir les
relacions entre difusió de la imatge i desenvolupament turístic.

En la primera fase s’elaborà un llistat d’arxius on es conserven les fotografies. La tasca
desenvolupada ja ens ha portat a alguns d’aquests arxius que han estat consultats :

Xavier Miserachs (Barcelona, Arena i Mar Miserachs), Roisin, Plasencia, Cordés i
Manuel Perdigó de l’Arxiu Històric del Institut d’Estudis Fotogràfics de Barcelona, Paco
Gómez (Fundación FotoColectania, Barcelona), David Seymour (Victoria & Albert Museum,
Londres), Hans Hartung (Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman), Florence Henri
(Galleria Martini e Ronchetti, Génova). Altres com el de Robert Frank, Francesc Català-Roca
o Magnum, entre d’altres estan pendents de consulta.
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Les fonts documentals han començat per la consulta d’internet sense oblidar la altres
fonts més tradicionals, com les guies turístiques, ells llibres de viatges, les revistes de difusió
científica, revistes d’informació general o fins i tot de revistes anomenades “del cor”, als que
s’han d’afegir els catàlegs d’exposicions.

La consulta d’aquesta documentació ens duu a un altre aspecte que té a veure amb la
publicació de les imatges. Quina difusió tingueren aquestes imatges de les Illes? Quins foren
els principals canals de difusió? Tingué aquesta difusió un impacte suficient per donar a
conèixer les Illes en un context ampli? Contestant les preguntes assoliren alguns dels
objectius del projecte.

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:45  Página 118



119

FUNCIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO.
PROYECTO DE UNA FOTOTECA DIGITAL PARA LA HISTORIA

Antonio Pantoja Chaves
Universidad de Extremadura

Un aspecto apenas considerado en el estudio de los grandes centros de
documentación es el de los archivos de los profesionales y las colecciones particulares,
que, independientes del ámbito público y de la influencia privada, subsisten gracias a la
comercialización y explotación de sus recursos. En este sector se hace más necesaria tal
vez una política oficial para la recuperación y protección de los fondos, con el fin de que
no se dispersen o pierdan su identidad, transformándose en filiales de las grandes
agencias de distribución. Representan la visión más romántica del medio fotográfico, pues
a pesar de que muestran una desorganización absoluta en documentos inéditos y muchos
de ellos anónimos, gracias a su labor se ha rescatado un amplio material fotográfico, se
han publicado los fondos y sus herencias han sido reintegradas por las Agrupaciones y
Sociedades Fotográficas del país.
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Ante este panorama complejo el investigador tiene ante sí todo un abanico de
posibilidades para el estudio de la fotografía, desde las tareas esenciales como consulta y
registro de los fondos fotográficos que estime necesarios para su trabajo –bien sea a partir
de reproducciones del original o desde documentos digitalizados– o realizando una labor de
documentación y organización del material que pretenda utilizar de acuerdo con los criterios
marcados en el inicio de la investigación. También puede reforzar su estudio con bibliografía
especializada sobre ciertos fotógrafos relevantes o desconocidos, protagonistas o épocas
históricas, países, acontecimientos, etc. En definitiva, se pueden llevar a cabo todas las
actividades propias que exige el proceso de investigación. Pero, además, teniendo en cuenta
las particularidades y limitaciones que presentan los centros de documentación fotográfica, el
investigador, ya sea de la disciplina histórica o de cualquier otra materia, se ve ante la
necesidad de desarrollar una función práctica con respecto al archivo fotográfico.

En esta dirección quisiéramos presentar la primera de las propuestas concretas de
trabajo: la configuración de una base de imágenes fotográficas que sirva de herramienta útil
en la labor del historiador y en la de todo aquel que pretenda trabajar con la fotografía como
fuente y desde perspectivas humanísticas.1 A priori puede parecer un lugar común en todo
trabajo de investigación, muy similar a la creación de base de datos personales o a la
recopilación de documentos específicos y de distinta naturaleza que previamente se realiza
antes de avanzar en el estudio y que en la mayoría de los casos son entendidos como
instrumentos de apoyo documental y de revisión de datos registrados para uso exclusivo del
propio investigador.

Nuestra aportación quiere ir más allá de la función inicial, pues pretendemos que cumpla
con este cometido pero además que se convierta en referencia para el investigador o docente
que pretenda trabajar con la fotografía documental. En la mayoría de los manuales de
documentación fotográfica se estima como una labor necesaria e importante la de difundir y
publicar, es decir poner los documentos a disposición de quien los necesite y cuando los
necesite, tanto para fines didácticos, científicos o informativos. Lógicamente esta función
concierne tanto a grandes centros de documentación como a los más pequeños y diversos
archivos fotográficos, incluso a aquellos que basan su existencia y subsistencia en la
comercialización de sus fondos. En nuestra presentación queremos recoger esta aplicación como
resultado visible de nuestro trabajo documental y, aunque no pretendemos que se convierta en
un espacio de consulta general en el medio fotográfico, aspiramos al menos a que se considere
como una referencia para la investigación en el ámbito académico y universitario.

NOTA

1. Esta propuesta se inserta dentro del proyecto universitario de investigación Bases de datos y producción digital:
La imagen de la España contemporánea, dirigido por el profesor Mario P. Díaz Barrado, y en el que participan
profesores de diferente disciplinas de la Universidad de Extremadura y la Universidad Carlos III de Madrid. La
base de imágenes sirve como herramienta de trabajo para los miembros del proyecto, en el que se reflexiona
sobre las distintas aplicaciones que presenta la imagen en las Humanidades y en la Comunicación Audiovisual.

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php
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A EMPRESA LUIS PAVÃO LIMITADA, LUPA,
AO LONGO DE 26 ANOS DE ACTIVIDADE

Luís Pavão
Luís Pavão Limitada

LUPA, Luís Pavão Limitada, é uma empresa sediada em Lisboa, Portugal, que se dedica
à fotografia e à conservação de fotografia. Celebrámos este ano 26 anos de actividade, dos
quais 19 anos na área da conservação de fotografia.

As nossas áreas de actuação compreendem, para além da produção fotográfica de
imagens analógicas e digitais, trabalhos na área da conservação de fotografia, para arquivos
e museus, como conversão digital de documentos fotográficos (negativos, diapositivos,
fotografias em papel) e outros materiais de biblioteca (livros, mapas, documentos gráficos),
os tratamentos de conservação e manutenção de colecções de fotografia, restauro de provas
fotográficas e de álbuns de fotografias, a organização e descrição de fotografia para base de
dados e ainda acções de formação em conservação e descrição de fotografia e documentos
gráficos.

A nossa equipa é composta por licenciados, nas áreas de conservação e restauro de
documentos gráficos e fotografia, fotógrafos tanto na área analógica como na área digital,
especialistas na área digital, formando actualmente um conjunto de 15 pessoas.

A nossa lista de clientes, compreende as principais instituições portuguesas com
colecções de fotografia, como a Biblioteca Nacional, Fundação Calouste Gulbenkian,
Santuário de Fátima, Fundação Portuguesa das Comunicações, Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana (antiga DGEMN), Fundação Oriente, Empresa Portuguesa das Águas
Livres, Câmaras e Bibliotecas Municipais, instituições privadas e indivíduos que possuem
colecções de fotografia.
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Em Portugal muitas instituições possuem colecções de fotografia e algumas possuem
extensas colecções, de valor histórico documental e artístico. Contudo, não dispõem em geral,
de equipas com conhecimentos sólidos nesta área (conservação de fotografia), sendo a
guarda e protecção das colecções de fotografia entregues a técnicos de outras especialidades,
como arquivistas, bibliotecários, conservadores de documentos em papel ou até técnicos sem
especialização. Junto dessas instituições carenciadas de conhecimentos, temos desenvolvido
actividade de orientação e formação de técnicos e fornecido os serviços necessários, tanto na
área da conservação como na área da digitalização e reprodução fotográfica.

As colecções de fotografia atingem muitas vezes grandes dimensões e as tarefas
necessárias para a sua preservação, consulta e utilização requerem grandes meios, equipas
extensas e altamente especializadas. As instituições em geral não possuem meios
suficientes, nem recursos económicos, nem equipas técnicas capazes de enfrentar a
dimensão e as carências das colecções de fotografia à sua guarda. Os seus meios estão
geralmente muito aquém das necessidades. A LUPA tem desenvolvido esforços para ajudar
estas instituições, fornecendo orientação nos trabalhos práticos, acções de formação aos
técnicos e ainda fornecendo metodologia e manuais de intervenção para rentabilizar os
esforços e optimizar a intervenção sobre as colecções de fotografia.

Os meios técnicos e humanos são necessários mas não bastam. Perante a dimensão da
tarefa, precisamos de algo mais do que técnicos e dinheiro, precisamos de ter um sonho. Sem
um sonho não suportaremos o peso da tarefa que nos espera e facilmente baixaremos os
braços. Temos que acreditar (e a realidade confirma-nos isso) que as colecções de fotografia
são tesouros esquecidos, que nos compete desvendar e oferecer ao mundo, para melhor
conhecer o nosso passado, para alargar o conhecimento do mundo actual e também para
deleite dos olhos.

Algum sucesso desta empresa LUPA resulta em saber conciliar as necessidades de
conservação e digitalização das instituições públicas e privadas, com propostas à medida dos
clientes e dos meios de que dispõem (geralmente escassos e insuficientes face às
quantidades e dificuldades das tarefas). Se não temos meios para fazer tudo o que é
necessário, certamente podemos sugerir acções mais simples que permitam dar alguns
passos em frente e dar início a medidas adequadas, que conduzam à protecção e divulgação,
utilização das colecções de fotografia. Temos a responsabilidade de aplicar o nosso lema, we
make it possible, no tratamento de cada colecção  e à medida das possibilidades dos seus
proprietários.

Entre os trabalhos mais importantes
que temos realizado citamos a
digitalização de grandes colecções de
fotografia, para alguns clientes como a
Biblioteca da Fundação Gulbenkian, em
2005 (reprodução digital de 50 000
negativos do fotógrafo Mário Novais, em
18 meses) e em 2008 (reprodução digital
de 12 000 negativos dos espólios de Raul
Lino, Cristino da Silva e Horácio Novais),
trabalho realizado com câmara digital;
para o cliente Eco Museu Municipal do
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Seixal, reprodução de toda a colecção de negativos a cor e diapositivos (total de 35.000
originais 35 mm, captura com scanner) que incluíam o restauro de imagem e cor de
originais muito danificados. Desenvolvemos métodos de retoque digital, baseados em filtros
que são aplicados selectivamente na imagem digital, obtendo mais produtividade e melhor
qualidade final.

Outra inovação, aplicada a partir de 2004, foi a utilização da câmara digital para realizar
a captura de imagem digitalização de originais fotográficos. A câmara digital trouxe-nos
grandes melhorias na nossa produção, apresentando qualidade de imagem superior,
capacidade muito superior para a leitura de densidades elevadas dos originais e poder de
resolução superior aos equipamentos convencionais (scanner). Muito mais produtiva do que
o scanner, a câmara digital permite produzir grandes quantidades numa fracção de tempo
menor, com custos menores. Toda a digitalização de negativos de grande formato a preto e
branco (vidro e película), realizada em 2005 a 2007 foi realizada com a câmara digital.

No campo da manutenção de colecções, as nossas equipas que trabalham nas
instituições dos clientes, realizam todos os tratamentos de conservação, descrição e
organização das colecções de fotografia in Loco. Estas equipas desenvolveram trabalho
de preservação em grandes instituições, entre elas o Santuário de Fátima (4 anos), a
Direcção Geral de Monumentos Nacionais (11 anos), a Biblioteca da Fundação Calouste
Gulbenkian (18 anos), o Instituto Português de Conservação e Restauro (4 anos) e o
Arquivo Municipal de Évora (1 ano). As nossas equipas trabalham lado a lado com outras
equipas que existem nas instituições, mantendo a nossa especificidade no campo da
conservação de fotografia.

As acções de formação que oferecemos incidem na área da conservação de fotografia,
conservação de documentos gráficos, descrição de colecções de fotografia, construção de
embalagens para arquivo de fotografia e restauro de provas. São acções teórico práticas, de
curta duração, dois a três dias, para grupos até 15 alunos.
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Ainda no campo do restauro de fotografia, tem vindo a crescer a procura de tratamentos
de restauro em provas de valor, e de fotografias de grandes formatos, de que apresentaremos
alguns exemplos na nossa palestra.

Vivemos num período de crise económica acentuada, as verbas são escassas em
todas as áreas, em particular no sector da cultura, que se ressente da enorme crise
económica que o sector do estado português atravessa. Nos últimos dois anos muitos
projectos foram cancelados por falta de recursos financeiros, cortados por vezes
abruptamente, a meio da sua execução. Não sabemos quantos anos vai continuar esta
crise, mas sentimos temos que aprender a viver com ela. Estamos seguros que a
fotografia digital vai ser um auxiliar cada vez mais importante da conservação de
fotografia analógica e que a sua utilização poderá potencializar a longevidades dos
originais analógicos.

Consulte o nosso site: www.lupa.com.pt

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php
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FOTO FIXA. MÉS ENLLÀ DELS MARGES

Miquel Àngel Pintanel Bassets
Arxiu de la Filmoteca de Catalunya

Hem subtitulat aquest text Més enllà dels marges per diferents motius, uns d’ells
filosòfics, d’altres més prosaics, però sobretot per una de les principals característiques del
fons de fotos fixes que es conserven a l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya: la seva
complexitat. La major part del material d’aquest fons són negatius i això ha incorporat
variables que van més enllà del que ens podríem imaginar en un fons d’aquest tipus. Partint
d’un gènere fotogràfic, la foto fixa, que en principi té una utilitat molt clara, la difusió del film
que s’està rodant, ens trobem amb què el fons ens aporta molts més valors dins l’àmbit de la
documentació històrica que el simple reflex d’una obra cinematogràfica. Aquests valors venen
donats, sobretot, per una paradoxa com és que tot i que el resultat final està molt controlat pel
productor del film –parlem del que sortirà a les publicacions, publicitat, cartells, dossiers de
premsa, etcètera– la feina del foto fixa durant el rodatge disposa d’una relativa llibertat.
Aquesta llibertat és la que es pot veure en els negatius del fons, ja que disposem en bastants
casos no només del que el productor vol fer arribar al públic, sinó de tota la feina del fotògraf
durant el rodatge. I, a més, s’afegeix al que hem esmentat que aquesta activitat s’emmarca
dins d’un procés industrial en el qual el fotògraf no és el tècnic que passarà la imatge als
suports finals, amb la qual cosa actua amb menys lligams, perquè sap que després serà filtrat
per un tècnic.

La maldición de la bestia (Miguel Iglesias, 1975).
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Aquesta complexitat i varietat del fons que hem esmentat ha fet que s’hagi de
replantejar les tasques de documentació de les fotos fixes per adaptar-s’hi. Els
procediments que s’han hagut de debatre van des de decidir què es passarà a suport
digital a com s’ha de descriure la imatge. Per exemple, de les categories previstes
inicialment –Foto d’escena, Foto del rodatge, Foto d’estudi, Cartell–, s’ha passat a afegir
Foto de reportatge, Teixell i una categoria Altres que serveix, de forma temporal, per a les
imatges que són difícils de posar en una categoria. També s’ha hagut de deixar molt clar
a l’hora de descriure en quin nivell estem parlant, si en el de la ficció del film representat
o en el del rodatge que representa. Un altre factor important és que les fotografies fixes
tenen un context al darrera que en ocasions fa que el documentalista hagi de fer un esforç
per limitar el punt de vista quan ha pogut veure el film en que estan fetes. Per això es fan
dues descripcions analítiques de la imatge en aquests casos, una de descriptiva i una
segona que situa en el context del film la imatge.

El fet que el contingut de les fotografies s’allunyi i s’apropi del fons principal de l’arxiu, la
qual té com a centre els films, ens posa en la dificultat de decidir fins a quin punt no és a
vegades tan casual la relació amb aquest contingut com per que s’hagi de separar de la
jerarquia de classificació. Per ara els casos com aquests són excepcions, ja que la decisió que
s’ha pres, donada la gran quantitat d’exemplars del fons fotogràfic, és limitar la catalogació
inicial als films dels quals es té la certesa que són de producció espanyola. En el punt en què
s’arribin a catalogar les caixes de material divers que encara queden a l’arxiu, sobretot amb
imatges de actors i actrius, es complicarà l’encaix en l’esquema de dades existent. El fet de
no tenir un enfocament de catalogació a partir de la peça –en aquest cas la caixa de

La bella Lola (Alfonso Balcázar, 1962).
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fotografies original–, ja que aquesta se separa del material per necessitats de conservació, fa
que en alguns punts es faci més complexa la catalogació. Aquest enfocament és una herència
del fons principal de l’arxiu, ja que els films de l’arxiu tenen moltes vegades múltiples materials
i peces, ja no només perquè es conserven les parts de tota la cadena de producció –des de
negatius de rodatge, fins a les còpies estàndard–, sinó també documentació annexa –cartrons
de censura, fulls de repàs, carpetes amb les dades d’etalonatge, etc.– o el fons que ens
ocupa de fotos fixes.

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 of this paper can be consulted to:
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/jornades_actes.php

Dinamita Joe (Antonio Margheriti, 1966).
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FÒRUM - TRIBUNA D’EXPERIÈNCIES

El text de les experiències es pot consultar a:
El texto de las experiencias se puede consultar en:
On peut consulter les textes des expériences à:
The texts containing the experiences can be consulted in the following address:

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

RELACIÓ D’EXPERIÈNCIES PRESENTADES

Las fotos perdidas de la Argentina. Imágenes desde el subsuelo. Rescate y puesta en
valor del fondo noticias gráficas hacia el Bicentenario
Abruzzese, Claudio Guillermo
Archivo General de la Nación de la República de Argentina

L’Arxiu Municipal de Viladecans, 25 anys del Servei de Captació i Difusió de Patrimoni
Fotogràfic Local
Calderé i Bel, Xavier; Gonzàlez Vera, Àngels; Luengo Carrasco, Manuel
Arxiu Municipal de Viladecans

Investigación sobre una fotógrafa que trabajó en España en el siglo XIX, la señora
Ludovisi
García Felguera, M. de los Santos
Universidad Complutense de Madrid

Muestreo del Estado de Conservación de colecciones fotográficas: Metodología,
pautas y caso práctico: The Hispanic Society of America en Nueva York
Herrera, Rosina; Casella, Luisa
The Museum of Modern Art

Fondos mixtos. El caso del fondo CEFEM en Santander
Hevia García, Raúl
Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Santander. CEFEM

Taquigrafía de una familia burguesa: El fondo Familia Zarandona del Centro de
Documentación de la Imagen de Santander (CDIS)
Lavín Gómez, Guiomar
Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS)

La fototeca del Archivo Ferroviario: un caso práctico
Letón Ruiz, Raquel; Martín Rizaldos, Silvia; Martínez García, Leticia
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Archivo Histórico Ferroviario (AHF)

Imatge i recerca 2008.Qxd  22/10/08  17:45  Página 131



132

Del material amb què s’emplena un cràter. El record dels bombardeigs durant la
Guerra Civil a Barcelona, als arxius i als seus carrers
Martínez, Ricard
Arqueologia del Punt de Vista

El fons fotogràfic de l’Escolania del Mercadal
Navarrete Sánchez, Fina
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona
Navarro i Sastre, Natàlia
INSPAI
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