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Fidel a la seva cita biennal, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament
de Girona convoca les 9es Jornades Imatge i Recerca, les jornades Varés. Tots sabem que dos
anys passen molt ràpid, però penso que el balanç que es pot presentar d’aquest darrer període des del CRDI és plenament satisfactori.
Des de l’última convocatòria d’aquestes jornades, els seus fons i col·leccions han augmentat notablement. Recentment els mitjans es feien ressò de l’ingrés del fons fotogràfic del Diari de Girona, que representa incrementar en gairebé 400.000 fotografies el gairebé un milió
d’imatges que ja gestionava el CRDI. Cal afegir-hi l’important fons del fotògraf Juli Torres (10.000
unitats), les pel·lícules provinents de la Llibreria 22 i la diversificació que ha suposat l’acceptació de més de 1.200 hores d’enregistraments sonors cedits per Ràdio Girona Cadena Ser,
i ens adonarem de la importància que des del govern municipal donem a aquest centre especialitzat en la gestió del patrimoni fotogràfic i audiovisual de la ciutat.
Juntament amb aquest increment de materials de naturalesa eminentment documental,
s’ha incorporat també obra fotogràfica vinculada al vessant artístic: els treballs de Vari Caramés, l’any passat, i el de António Julio Duarte, enguany, s’han sumat a la col·lecció del CRDI
que ja disposava d’excel·lents peces de Josep M. Oliveras, Humberto Rivas i Jordi S. Carrera, entre d’altres.
Pel que fa a facilitar l’accés als fons documentals, 15.000 fotografies es poden consultar
directament des de la xarxa, de la mateixa manera que gairebé 660 pel·lícules són consultables fragmentàriament on-line en una iniciativa pionera en el conjunt de l’Estat.
En aquests darrers dos anys, el CRDI ha expressat de manera clara la seva voluntat de participar en activitats formatives. Les jornades que estem celebrant en serien un clar exemple, al
qual hauríem d’afegir la participació del centre en l’organització i codirecció del postgrau sobre
gestió de documents fotogràfics (conjuntament amb la UAB, l’ESAGED, l’AAC i l’IEFC) i els dos
tallers que en el marc del projecte europeu TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe) es van centrar en la identificació i conservació del material audiovisual analògic i materials
audiovisuals i tecnologia digital.
En l’apartat de difusió, quatre exposicions virtuals (La muralla de Girona; El grup de Sant
Narcís de Girona. 50 anys; El Pont Major, 1877-2002 i La col·lecció Joan Basseda) s’han sumat
a les altres tres que ja existien i s’ha continuat editant llibres per tal de contribuir a donar conèixer l’ingent patrimoni fotogràfic de la ciutat.

I, mentre s’encara de manera decidida el repte que suposa el tractament adequat de la imatge digital (els tres mesos de formació que el tècnic del CRDI ha passat a la prestigiosa Eastman House, a Rochester, esdevenen una prova més que evident d’aquesta voluntat), no es
volen oblidar els aspectes patrimonials inherents a la fotografia i el CRDI adquireix, entre altres
materials, dues cronofotografies d’Eadweard Muybridge i l’àlbum amb 68 albúmines Bellezas
de Gerona, de 1877, del fotògraf Joan Martí.
Com deia al començament, és cert que dos anys passen molt de pressa, però també ho
és que quan els projectes estan ben encaminats els resultats que se n’obtenen suposen un
clar benefici per al conjunt de la ciutadania. No em sembla que m’equivoqui si afirmo que el
CRDI participa de forma absoluta en aquesta manera de fer les coses i això explica que se
n’obtinguin aquests resultats.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa de Girona

PONÈNCIES

UN PANORAMA SOBRE LES COL·LECCIONS DE FOTOGRAFIA
A ÀUSTRIA I SOBRE ELS DRETS D’AUTOR AUSTRÍACS
EN L’ÀMBIT DE LA FOTOGRAFIA

Werner Matt
Stadtarchiv, Dornbirn
M’estic fent un àlbum sobre la bellesa i ara
col·lecciono fotografies, però només de dones1

Consideracions generals
A Àustria, durant molt de temps, la història de la fotografia va ser el parent pobre de la recerca. Malgrat que s’havien escrit algunes obres fonamentals –com ara «Historischer Abriss der
Photographie», d’Anton Martin, a Photographische Correspondenz 1864; Geschichte der Photographie, de Carl Schiendl, la primera història de la fotografia en llengua alemanya, i els dos
volums homònims publicats per Josef Maria Eder l’any 1932–, no va ser fins l’any 1983 que es
va publicar de nou una història sobre la fotografia a Àustria. Otto Hochreiter i Timm Starl van
escriure una obra de referència que avui dia continua inigualada. De tota manera, el principal
mèrit de Timm Starl ha estat l’elaboració d’un diccionari de la fotografia a Àustria (Lexikon der
Fotografie in Österreich).
En l’activitat col·leccionista de les institucions públiques s’aprecia una llacuna semblant.
Durant la monarquia dels Habsburg, tal com es fa palès en les exposicions de cada institució, l’activitat col·leccionista es podria qualificar sens dubte d’extensa, però fins als anys
vuitanta institucionalment l’activitat col·leccionista en l’àmbit de la fotografia encara no havia
arrelat en un grau prou desitjable, i no fou fins als anys següents que, seguint la tendència
internacional, es va aconseguir equiparar el valor de la fotografia al d’altres àmbits tradicionals del col·leccionisme. La intensificació de la importància que les col·leccions fotogràfiques
van anar adquirint en diferents institucions no només va comportar una major dedicació en
recursos humans i financers, sinó que el creixent interès de l’opinió pública austríaca va desembocar en un autèntic boom expositor. Per damunt de tot, el nou fenomen que a Àustria obliga molts museus estatals a autofinançar-se (ni que sigui de manera parcial) mitjançant un
grau cada cop més alt de privatització, fa que les institucions vegin les exposicions fotogràfiques com un nou cavall de tir que ha d’arrossegar-hi un gran públic, potser fins i tot un públic
nou. Aquest fet, que de per si hauria de ser motiu de satisfacció en ell mateix, planteja als
conservadors i conservadores problemes de conservació gens menyspreables, ja que als
pressupostos per a les exposicions amb prou feines hi ha previstos diners per a la restauració. Darrerament, però, també s’ha detectat un canvi de mentalitat en aquest sentit. Cada cop
més, restauradors i restauradores passen al primer pla. Quan a l’estiu de l’any 2000 les col·leccions de la Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt Wien (Estació Experimental i Escola Superior Gràfica de Viena) –unes 20.000 fotografies, impressions fotomecàniques
i aparells, a més de la biblioteca històrica– es van traslladar a la col·lecció gràfica Albertina,
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es va contractar expressament un restaurador fotogràfic per a la construcció i l’encàrrec de
les caixes de transport i dels materials d’embalatge, i també per a la supervisió de les tasques d’embalatge.2
El galerista (fotogràfic) Johannes Faber planteja la situació de la fotografia artística de manera especialment negra. A causa de les dues guerres mundials, a Àustria la fotografia va començar a perdre terreny com a mitjà d’expressió. Tot i que la primera exposició fotogràfica dels països de parla alemanya s’havia celebrat a Viena ja l’any 1864, aquesta disciplina no va aconseguir
concentrar una atenció consistent fins al període d’entreguerres. En aquella època, galeries
com ara Miethke i Würthle exposaven fotografia artística, i Heinrich Schwarz, un dels historiadors de la fotografia amb més fama internacional, va arribar a la direcció de la pinacoteca Oberes Belvedere. Això no obstant, a causa de l’expulsió i l’assassinat de l’alta burgesia d’origen
jueu, la fotografia va perdre els seus representants més sòlids al país. Durant els anys vint i
trenta, Viena havia tingut unes trenta fotògrafes importants (entre altres, Madam d’Ora, Manassé, Trude Geiringer, Dora Horovitz), però la producció d’aquestes filles de la burgesia jueva, a
les quals es va impedir l’accés a la universitat, es troba, encara ara, només catalogada en part.
A això, cal afegir el fet que els nazis van ser un dels primers règims polítics que es van servir
de la fotografia massivament. Quan l’any 1945 es va reobrir l’Akademie am Schillerplatz, no
s’hi va destinar cap espai a aquesta disciplina artística. Fins no fa gaires anys, a Viena cap
escola d’art no oferia estudis de fotografia.3

La col·lecció fotogràfica de l’Österreichische Nationalbibliothek
(Biblioteca Nacional Austríaca)
L’Österreichische Nationalbibliothek és una de les institucions amb més tradició de tot el país
en l’àmbit de la documentació i el col·leccionisme científics. La seva col·lecció fotogràfica té les
arrels en l’entorn de la família del kàiser, que a mitjan segle XIX va començar a col·leccionar
fotografies i a integrar-les a la col·lecció del fideïcomís imperial. La Fideikomiss-Bibliothek (Biblioteca del Fideïcomís) va sorgir arran de l’activitat col·leccionista del kàiser Francesc I d’Àustria
(1768-1835), que va adquirir més de cent mil làmines de gravats al coure. Només el Kunstkabinett (gabinet artístic) del fisonomista suís Jahnn Caspar Lavater, adquirit pel kàiser l’any 1828,
estava format per més de 22.000 làmines. Aquesta col·lecció va ser incorporada a la biblioteca familiar imperial i, com a arxiu privat integrat per llibres i gràfics, va quedar establert com a
llegat per al membre de més edat de la família mitjançant la forma jurídica d’un fideïcomís inalienable. Un cop abolida la monarquia a Àustria, l’any 1921 la biblioteca del fideïcomís es va annexionar a la biblioteca nacional. Fou aleshores quan es va formar una «col·lecció de retrats» que,
a més de gravats i litografies, incloïa fotografies i d’aquesta manera plantava cara a la «desaparició» de moltes col·leccions purament gràfiques. L’any 1939 es va fundar un «arxiu fotogràfic» com a seu central per al material negatiu. El 1947 es va fusionar l’arxiu fotogràfic amb la
col·lecció de retrats per formar una doble col·lecció homònima. El 1995, l’organigrama de l’Österreichische Bibliothek va recuperar de nou la denominació biblioteca del fideïcomís, que havia
estat suprimida l’any 1921.
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Hans Pauer fundà i dirigí la doble col·lecció nascuda l’any 1947: la «col·lecció de retrats i
arxiu fotogràfic». La seva intenció era crear un arxiu fotogràfic central per a tot el país i va aconseguir assegurar grans llegats de contingut documental, com ara reportatges i fotografies d’esdeveniments, vistes urbanes històriques i fotografies paisatgístiques. La fotografia i els gràfics
es van considerar mitjans equivalents i es van ordenar per matèries, autors i topografies en un
catàleg per fitxes, consultable per Internet des de l’any 2001. Les fotografies van rebre el tractament de documents gràfics i no se’n va fer cap mena de valoració a partir de criteris artístics i estètics. L’arxiu fotogràfic era un centre de documentació i no pas un museu d’art.
Al cap de vint anys, el 1967, es van exhibir al saló de gala de l’Österreichische Nationalbibliothek les adquisicions més valuoses d’ençà del final de la Segona Guerra Mundial, entre les
quals figurava la col·lecció de fotografies: l’arxiu fotogràfic. En aquest context, la biblioteca nacional va parlar d’una relació de col·laboració entre imatge i paraula: «La pròpia llar, que segons
aquesta imatge, com a document de la història cultural i intel·lectual, s’associa a allò que és
literari.» Aleshores la col·lecció de retrats estava formada per uns 460.000 retrats i des de 1947
havia incrementat el seu nombre de peces en 83.000. Tot i que el nombre de negatius de l’arxiu fotogràfic era lleugerament menor, 426.420, l’increment d’ençà de l’any 1947 havia estat
gairebé del 100% (210.891). Així doncs, la col·lecció fotogràfica mostrava un dinamisme incomparable, que superava fins i tot el de les impressions escrites, que durant el mateix període
de temps havien crescut prop del 40%, fins arribar als 1.897.049 volums. L’arxiu «vivia» tant
d’una xarxa de canals d’aportadors com de les donacions privades. L’estratègia de la col·lecció no només era passiva, ja que «l’arxiu no [pot] confiar que de tant en tant se li faci donació
dels documents gràfics corresponents, ni tan sols en situacions transitòries (com ara la destrucció provocada per la guerra i la reconstrucció)». Per això la biblioteca nacional va decidir
«deixar constància de per si de les expectatives per a la posteritat i fer-les realitat tant a través
de la pròpia direcció com per mitjà d’encàrrecs». Això implicava per exemple les fotografies de
la construcció del passatge de l’Òpera a Viena, fetes per la mateixa biblioteca, o bé l’adquisició de les fotografies de les pintures murals de l’antiga Festspielhaus de Salzburg, que havien
estat suprimides sota el govern dels nacionalsocialistes. També es van produir col·laboracions,
sobretot amb el Departament de Medicions i Verificacions. Arran d’això, sèries senceres de
fotografies aèries de ciutats i paisatges austríacs van acabar a l’arxiu fotogràfic.4
Actualment, l’Österreichische Nationalbibliothek disposa d’un arxiu fotogràfic amb gairebé
dos milions d’objectes, la col·lecció de fotografia documental més gran de tot Àustria, amb unes
300.000 proves positives originals (vintage prints), proves més modernes (modern prints) i uns
800.000 negatius originals. En el cas dels negatius, els de plaques de vidre que s’havien utilitzat fins als anys seixanta són majoria. Durant els darrers anys, les activitats que es duen a
terme al voltant de totes aquestes mostres tan valuoses des del punt de vista de la història de
la fotografia s’han incrementat considerablement. Tant les polítiques d’adquisició actives com
la catalogació i la recerca científica són al punt de mira, de la mateixa manera que les exposicions, les conferències o les publicacions. Els temes en què se centra la col·lecció vénen
determinats, en part, per la seva història. El contingut de les «Habsburgica» gira al voltant dels
membres de la casa imperial, amb un accent especial en el kàiser Francesc-Josep I i l’emperadriu Elisabet. Fou la mateixa emperadriu qui descobrí la fotografia com a objecte de col·lec-
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cionisme. «M’estic fent un àlbum sobre la bellesa i ara col·lecciono fotografies, però només de
dones», comunicava en una carta del 21 de març de 1862 al seu cunyat, l’arxiduc Carles
Lluís.5 De 1862 a 1864 la seva col·lecció va augmentar en unes 2.000 fotografies, però ampliada a retrats de membres de la família imperial i de la família Wittelsbach, prínceps regents,
aristocràcia internacional, personal de la cort i artistes. A la col·lecció de la biblioteca nacional, un dels punts més preeminents és la «fotografia topogràfica i arquitectònica», centrada
sobretot en Àustria i amb material especialment ric i detallat sobre la ciutat de Viena. Altres
àmbits destacats que s’hi poden trobar són la història contemporània, la fotografia de retrat i
la fotografia teatral.
De tots aquests reculls, caldria fer esment dels més destacats. La col·lecció «Harry Weber»
se centra en la fotografia de reportatge de 1950 a 1974, amb un accent especial en la política
austríaca, la fotografia teatral (festivals de Salzburg), l’òpera i les fotografies del present jueu a
Viena. La fotografia arquitectònica queda recollida principalment a les col·leccions «August
Stauda», dedicada sobretot a l’arquitectura de la Viena de final del segle XIX i principi del XX, i
«Lucca Chmel», que cobreix des de la postguerra fins a l’any 1970.
A més de les possibilitats de recerca habituals, l’arxiu fotogràfic de l’Österreichische Nationalbibliothek també ofereix la possibilitat de consultar a través de la plataforma d’Internet bildarchiv austria unes 50.000 fotografies digitalitzades sobre història contemporània. Aquestes
fotografies procedeixen tant de les pròpies col·leccions com de l’arxiu històric de l’organisme
de radiotelevisió austríac, la col·lecció de la Unió per a la Història del Moviment Obrer i l’arxiu
de la Societat Austríaca d’Història Contemporània de la Universitat de Viena. Les imatges estan
disponibles en línia tant per a consulta com per a encàrrec. A més a més, a través del servei
d’imatges electrònic es poden consultar prop d’1,4 milions de dades gràfiques escanejades per
la biblioteca de les fitxes del seu catàleg.

Albertina
En el cas de la col·lecció fotogràfica de l’Albertina, també es parla del clàssic biaix entre art i
document. Al darrere, però –i tal com sol passar a Àustria– hi ha la gran tradició del col·leccionisme de dibuix i grafisme imprès. La composició de la col·lecció fotogràfica de l’Albertina
parteix de punts de vista molt diferenciats i les seves principals fonts són una col·lecció d’art
imperial, el recull de prototips d’una escola d’oficis de final del segle XIX (la Graphische Lehrund Versuchsanstalt) i l’arxiu de la primera editorial especialitzada en llibres de fotografia de
l’àmbit de parla alemanya. Actualment, però, l’estratègia de la col·lecció ha canviat i també es
recull material corresponent als inicis d’aquest mitjà, als temes clàssics de la fotografia
escenificada o a les instantànies, amb imatges de Julia Margaret Cameron, Robert Frank,
Heinrich Kühn o Lisette Model, entre d’altres. La mateixa institució afirma que «planificació i
casualitat són elements constitutius de qualsevol col·lecció» i que formen part de la memòria col·lectiva.
En un principi, un dels objectius de la societat burgesa noucentista havia estat utilitzar la
imatge reproduïble de manera il·limitada com a font d’informació sobre tot allò que no es pogués
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percebre personalment, i també com a suport a la memòria i com a possibilitat d’acumular i
transportar coneixements i de fer-los accessibles de manera generalitzada. Només havien passat unes dècades del descobriment de la litografia, però la fotografia ja era una variant millor i
amb possibilitats d’evolució per a la reproducció de làmines. Josef Maria Eder, que posteriorment havia de convertir-se en director de l’Albertina, ja havia començat a treballar en el tema
«gravat de coure i fotografia per separat» l’any 1866. Des d’aleshores, a l’Albertina la fotografia ha estat sempre un tema de debat. Heinrich Schwarz, historiador de l’art i a començament
de la dècada de 1920 conservador de la col·lecció gràfica de l’Albertina, fou el primer a descriure la fotografia com a «símptoma característic» del segle XIX: «Com més gran és la distància que ens separa del transcurs dels esdeveniments artístics del segle XIX, com més s’eleva
el punt visual que ens permet observar amb més claredat i de manera més completa, més comprensible i més sentit ens sembla que té el fenomen de la fotografia dins de tota la constel·lació
humanista del temps, més clara se’ns apareix la missió històrica d’aquest nou avenç. La fotografia ja no es considera de manera aïllada, sinó estretament lligada a tota la resta d’expressions contemporànies de tipus científic, artístic, social, econòmic, tècnic i estètic, i es reconeix
com a símptoma característic i resultat inevitable d’un canvi generalitzat de les visions i d’un
nou fonament positivista del concepte del món».6 Malgrat aquesta declaració tan moderna
per l’època, fins a l’any 1999 no es va fundar un departament propi per a la col·lecció fotogràfica de l’Albertina.
D’aleshores ençà, però, ha tingut una evolució molt dinàmica. L’Albertina s’ha pogut fer càrrec
de les col·leccions de la Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, i també d’un extens recull propietat de la Ludwig-Stiftung, una fundació austríaca per a l’art i les ciències. A tot això, s’hi ha
afegit la col·lecció «Fotografis» del Banc d’Àustria, amb la qual cosa aquesta nova branca del
col·leccionisme, jove en comparació amb l’extraordinari context general de l’Albertina –el dibuix
i el grafisme imprès–, ha vist la seva presència clarament reforçada. A banda de tot això, cal
ressaltar una política extraordinàriament activa pel que fa a exposicions i publicacions.
La col·lecció de la Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt inclou una extensa compilació de daguerreotips entre els quals destaca una sèrie dels voltants de l’any 1845
amb imatges d’interior molt poc habituals, les d’un laboratori químic: «Interiors del Politècnic
Reial i Imperial, Viena 1840-1850, fotografiats pel baró Pasqualati».7 En total, aquesta col·lecció reuneix unes 70.000 fotografies, 25.000 llibres d’història i uns 2.000 dispositius i aparells
fotogràfics.
El segon recull digne de menció, format per unes 12.000 fotografies, prové de l’arxiu fotogràfic de l’editorial Karl Robert Langewiesche. Les fotografies, fetes durant el període 19111931, són el testimoni d’un nou tipus d’editorial en l’àmbit alemany, l’«editorial cultural». Karl
Robert Langewiesche va instituir el popular volum fotogràfic als països de parla alemanya.
Aquestes publicacions fotogràfiques anaven dirigides a un públic molt ampli, ja que hi havia
demanda de «fotografies boniques». La imatge tenia més pes que el text, i la selecció de les
fotografies i del llenguatge visual es regia pels paràmetres de l’idealisme alemany. L’any 1915
es va publicar el llibre Schöne Heimat. Bilder aus Deutschland, dedicat als soldats alemanys
destinats al front. Amb 31 edicions, cadascuna adaptada a les circumstàncies polítiques del
moment, aquesta publicació va arribar a vendre més de 600.000 exemplars. El fons de Lange-
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wiesche conté imatges d’uns 900 fotògrafs i uns 50 tallers, arxius fotogràfics i editorials d’Alemanya i Àustria. Destaquen les de Paul Wolff, Albert Renger-Patzsch, Ruth Hallersleben, Gerd
Kerff i Helga Schmidt Glassner. Des del punt de vista de la història de la fotografia, aquest repertori resulta especialment interessant pel que fa als retocs, ja que conté les instruccions de l’editor, molt vinculat a l’idealisme alemany.
Un element de gran ajuda és la base de dades «biobibliografia de la fotografia a Àustria»,
un concepte ideat per Timm Star. Conté extenses dades biogràfiques i bibliogràfiques de persones que d’alguna manera han estat relacionades amb la fotografia en tot l’àmbit de l’actual
Àustria. Ja d’un bon començament estava previst que el període fins a 1945 fos documentat de
la manera més extensa possible i els anys següents només de manera puntual. L’any 2001 l’Albertina es va fer càrrec d’aquesta base de dades.

La col·lecció fotogràfica de l’Österreichisches Theatermuseum
(Museu Austríac del Teatre)
L’any 1991, l’Österreichisches Theatermuseum es va separar de l’Österreichische Nationalbibliothek i es va constituir com a institució independent. La col·lecció fotogràfica de l’Österreichisches Theatermuseum, amb més de 700.000 imatges, és una de les més importants i extenses en l’àmbit de la fotografia teatral.
Les fotografies més antigues són retrats de la dècada de 1840; poc després s’hi van afegir
les primeres escenes reajustades al laboratori. L’adquisició d’arxius fotogràfics significatius
de col·leccionistes privats com ara Hugo Thimig, Hans Böhm, Joseph Gregor, Constantin Danhelovsky o Hermann Bahr formava el gruix bàsic de la col·lecció.
Les fotografies d’escenes i els retrats documenten les arts teatrals fins a mitjan segle XIX.
Formen part d’aquest arxiu tant els documents fotogràfics de decorats europeus –com ara
els escenaris berlinesos de Max Reinhardt– com els destacats testimonis visuals del teatre d’avantguarda rus dels anys vint. La classificació des del punt de vista històric de tots els decorats dels festivals de Salzburg, juntament amb l’adquisició periòdica de fotografies de produccions vieneses actuals, garanteix a estudiants, historiadors del teatre, dramaturgs i productors
de cinema un fons molt ric en imatges d’escenes i retrats d’actors.
La posterior adquisició d’obres de coneguts fotògrafs teatrals, com ara Lucca Chmel, Ernst
Hausknost o molt especialment Bruno Völkl –que a més de les produccions del teatre nacional
també va documentar el programa escènic dels petits escenaris vienesos i dels teatres alternatius dels anys de la postguerra–, va fer que el departament fotogràfic de l’Österreichisches
Theatermuseum esdevingués ràpidament un dels arxius més importants del país en l’àmbit de
la fotografia teatral.
Menció a part mereix la col·lecció de fotografies sobre cinema procedent de l’arxiu de
cinematografia fundat per Joseph Gregor l’any 1929. Aquesta col·lecció especial recull uns
65.000 documents sobre cinematografia, datats fins a l’any 1943, principalment fotos fixes i de
treball, i també retrats d’actors alemanys, nord-americans i austríacs. Unes dues terceres parts
de totes les fotografies són de l’època del cinema mut, anterior a 1930.
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El Wien Museum Karlsplatz
(Museu Karlsplatz de Viena, antic Museu d’Història de Viena)
Aquest museu de la ciutat està concebut des del punt de vista de la cultura i de la història i posseeix una col·lecció fotogràfica pròpia dedicada a la topografia, especialment a Viena. S’hi exhibeixen prop de 250.000 imatges agrupades per barris i noms de carrers que documenten la
història i l’evolució de la ciutat. Una part més reduïda s’exhibeix en altres seccions, sobretot
retrats i fotografies sobre festes i mudances.

La col·lecció fotogràfica de l’arxiu de la Direcció de la Policia Federal
A Àustria encara hi ha arxius que continuen al mateix lloc on van ser creats. Això passa sobretot en el cas de determinades ocupacions que en el transcurs de la seva activitat han de produir fotografies de manera regular. En aquest sentit, cal introduir un exemple especialment significatiu, que sedueix per la varietat de capes que presenta. Es tracta de la col·lecció fotogràfica
de l’arxiu de la Direcció de la Policia Federal, a Viena, que recull aproximadament uns 12.000
negatius en plaques de vidre de la producció fotogràfica de la Direcció de la Policia de Viena
entre els anys 1880 i 1930. A més, conté àlbums fotogràfics que cobreixen el període anterior
i posterior a la Segona Guerra Mundial. La major part són sèries documentals que constaten
els esdeveniments polítics contemporanis i els canvis urbans a Viena. A banda d’això, també
inclou fotografies realitzades amb propòsits formatius. Actualment, aquestes sèries tenen un
gran interès. En un primer moment, l’objectiu de la fotografia era ajudar a combatre el crim mitjançant els retrats. La primera fotografia del llegat de la policia vienesa data de 1858 i mostra
un detingut. L’any 1864 ja es va intentar imposar a les prostitutes un carnet d’identitat amb fotografia, i amb el temps la fotografia s’havia de convertir en un dels indicis més importants per
als reconeixements. No només es documentaven els retrats: la necessitat creixent d’establir criteris fiables i exactes per a la identificació de persones va acabar imposant noves tècniques.
Un dels principals mètodes addicionals fou l’empremta digital. Es van crear càmeres especials
per a la reproducció d’empremtes digitals. Poc després de la primera guerra mundial, Viena
posseïa ja l’inventari dactiloscòpic més important d’Europa, amb unes 138.000 empremtes l’any
1917 i 520.000 el 1924.
Però no fou fins a les dècades de 1870 i 1880 que es va començar a fotografiar les víctimes
i els llocs del crim. De primer es va fer sense el permís de la direcció, però quan van transcendir les imatges d’una inspecció, en aquest àmbit es va establir un procés d’arxivament
sistemàtic. Les fotografies del lloc del crim, que a final de la dècada de 1890 ja formaven part
del procediment estàndard, es feien amb un gran desplegament tècnic per garantir una reproducció exacta i sense distorsions. Més endavant es van començar a fotografiar esdeveniments
com ara manifestacions, marxes o escenes de carrer, i arran d’això es va anar desenvolupant
l’activitat de documentació abans esmentada, que va adoptar els mitjans estilístics de la fotografia d’aficionats.8

15

Un panorama sobre les col·leccions de fotografia a Àustria i sobre els drets d’autor austríacs en l’àmbit de la fotografia

L’arxiu fotogràfic del Museum für Völkerkunde
(Museu Etnològic)
Aquest arxiu reuneix més de 72.000 fotografies de tot el món i va tenir els seus inicis en el
departament d’antropologia i etnografia del K.K. Naturhistorisches Hofmuseum (Museu Reial
i Imperial d’Història Natural). L’any 1928, les col·leccions del departament es van transferir a
una seu pròpia, el Museum für Völkerkunde. L’accent d’aquest arxiu recau en la documentació fotogràfica d’expedicions, tot i que també s’hi exhibeixen les fotografies fetes arran d’aquestes mateixes expedicions.

La col·lecció fotogràfica de l’arxiu del Technisches Museum
(Museu Tècnic)
L’arxiu del Technisches Museum de Viena consta d’una col·lecció molt diversa: a més de fotografies, també reuneix manuscrits, revistes tècniques, olis, escriptures i actes. La col·lecció fotogràfica representa una part important de l’arxiu i té un gran valor, ja que es remunta a dues personalitats molt importants en la història de la fotografia a Àustria: Josef Maria Eder i Eduard Valenta.

El fons fotogràfic del Heeresgeschichtliches Museum
(Museu de la Història de l’Exèrcit)
Malgrat que aquest museu posseeix una gran quantitat de fotografies, prop de 350.000, només
se n’ha posat a disposició del públic una petita part, fet que dificulta moltíssim la possibilitat de
fer-hi recerca.
La col·lecció fotogràfica del Lentos Kunstmuseum Linz (Museu d’Art Lentos de Linz, antigament Neue Galerie Linz)
En un principi, les col·leccions de fotografia artística o de fotografia sobre art van sorgir de
manera semblant a les que prenien com a perspectiva la història de la fotografia. De nou van
ser els particulars els qui sobretot van destacar com a col·leccionistes i com a «motors» en la
intermediació amb sales d’exposicions i galeries, així com en l’àmbit de la publicitat. En la
ressenya sobre una col·lecció fotogràfica, Peter Baum, director i fundador del Kunstmuseum
Lentos, va escriure: «La major part del públic austríac interessat en l’art encara sospita que la
fotografia no es troba a l’alçada dels altres mitjans de reproducció d’imatges, sobretot del grafisme.»9 En aquest punt m’agradaria ampliar la perspectiva de Baum, ja que mostra la manera com entenia la col·lecció de fotografia artística un dels experts de més renom en el món de
l’art, i també la relació que hi tenia. Àustria –com altres països– no va saber reconèixer el valor
cultural i històric d’aquest fascinant mitjà visual fins a una època ben tardana i només aleshores la fotografia va aconseguir entrar a formar part de la percepció i les col·leccions d’art públiques. Mentrestant, els conservadors de museus, biblioteques i arxius havien reconegut ja la
doble cara de la fotografia.
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La possibilitat del registre fotoquímic va aportar una nova referència de la realitat, alhora
que feia que l’invisible esdevingués visible. Arran del procés de secularització d’Occident, la
fotografia va guanyar significació en l’àmbit humanístic com a nova forma d’autorealització existencial. Ja fa més de cent cinquanta anys que la fotografia dóna forma a la nostra identitat
social, individual i col·lectiva. I d’ençà de mitjan segle XIX que havia començat a modificar amb
més força que cap altra disciplina el discurs de les arts plàstiques. L’impressionisme, el neorrealisme, el surrealisme, el pop art, l’art audiovisual, o bé la concepció postmoderna de la
imatge, recorren al potencial i a la dimensió de les imatges fotogràfiques. Així doncs, des del
punt de vista de la història de l’art, el valor d’una col·lecció fotogràfica és molt més alt del
que se li sol atorgar. Actualment, els joves artistes ja no es defineixen de manera tan estricta, i a priori no s’imposen cap mena de límit material. Prova d’això són les cobertes fotogràfiques d’Arnulf Rainer o les sèries de fotografies incloses a les accions de Günter Brus, Rudolf
Schwarzkogler o Herman Nitsch.
Amb la creació d’una col·lecció fotogràfica a la Neue Galerie Linz, Peter Baum va iniciar
una tasca pionera a Àustria des del punt de vista museístic i del col·leccionisme, tal com ho
descriu Carl Aigner, un dels experts en fotografia del país i fundador i editor de la revista Eikon.
Gràcies a la Neue Galerie, Linz va esdevenir una de les ciutats precursores en l’àmbit de la
fotografia a Àustria. Fou a Linz on, per primer cop a Àustria, es van organitzar exposicions
monogràfiques dedicades a Man Ray, Giogio Sommer, Robert Doisneau, Brassai i André Kertész. Linz va marcar la pauta, i en un cert sentit va esdevenir prototip. Peter Baum va diferenciar la seva col·lecció de les estrictament històriques i va agafar com a exemples el Museum
für Kunst und Gewerbe (Museu d’Arts i Oficis) d’Hamburg, i també les col·leccions del Museu
d’Art Modern de Nova York. Els àmbits més destacats de la col·lecció són els següents: «Fotografia del segle XIX», «Art fotogràfic del canvi de segle i del període d’entreguerres», «Fotografia experimental, Bauhaus i neorrealisme», «Fotografia posterior a 1950, fotografia de reportatge, assajos fotogràfics» i «Fotografia i artistes fotogràfics d’avui». L’any 1978, Baum va iniciar
una estratègia col·leccionista pragmàtica, amb un plantejament enciclopèdic sense divisions
temporals. Tant s’hi poden trobar fotografies excel·lents del segle XIX (Julia Margaret Cameron, Felix Nadar, Beato Felice o Wilhelm Burger) com obres mestres del segle XX (Man Ray,
André Kertész, Karl Blossfeldt, Alexander Rodtschenko o Herbert Bayer, entre altres). El resultat és, per tant, una barreja d’art fotogràfic internacional i austríac (Franz Hubmann, Inge
Morath, Heinz Cibulka, Dieter Appelt, Shirin Neshat, Valie Export, Lonis Renner, Eva Schlegel, Günther Selichar). La col·lecció ofereix una visió fonamental des dels punts de vista cultural, social i històric, així com també des de la perspectiva dels mitjans i de la història de l’art.
Alhora mostra clarament la complexa materialitat d’aquest mitjà. Així doncs, la fotografia no
es presenta com un mitjà trivial, sinó com una forma d’obtenció d’imatges fascinant i que requereix un altíssim grau de precisió.
Malgrat –o potser precisament gràcies a– la «visibilitat» que ofereixen uns 600 treballs (segons
l’inventari de l’any 2000) que agrupen unes 1.200 fotografies, la col·lecció ofereix un panorama molt instructiu i atractiu sobre la història (artística) de la fotografia.10 L’any 2003, la Neue
Galerie Linz va esdevenir el Kunstmuseum Lentos Linz.
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Col·leccions regionals
Les col·leccions regionals d’aquests arxius van sorgir originàriament dels fons fotogràfics que
les administracions cedien als arxius. Es tractava majoritàriament de documentació sobre les
obres executades per la funció pública, sobretot en l’àmbit de la construcció. També hi havia
fotografies que documentaven catàstrofes i els danys corresponents. La intenció no era només
disposar d’un recordatori de l’extensió i l’abast de les destrosses, sinó que en els esdeveniments relacionats amb la guerra, com ara bombardejos, les fotografies anaven destinades a la
propaganda. Sovint també s’encarregaven sèries fotogràfiques amb objectius propagandístics,
en general per transmetre la «imatge desitjada de la ciutat», per reproduir-la «sota una llum
correcta».11
A banda d’aquestes recopilacions centrals, també destaquen algunes adquisicions de particulars, que en general es limitaven a objectius de demarcació. L’arxiu de la ciutat de Viena
és l’arxiu regional més extens, ja que a més de ciutat, Viena exerceix la doble funció de capital i de land. La col·lecció més important de l’arxiu de la ciutat és l’anomenat «arxiu Gerlach»,
format per imatges del llinatge de fotògrafs Gerlach, que de 1925 a 1972 va fotografiar l’evolució urbanística i constructora de Viena. Així doncs, per encàrrec de la ciutat, es va crear
una arxiu fotogràfic amb més de 20.000 negatius.12
El mateix va passar amb la col·lecció fotogràfica del Landesmuseum Joanneum (Museu
Regional Joanneum) de Graz. La funció principal d’aquest arxiu fotogràfic i fonogràfic fundat
l’any 1960 com a servei públic consisteix a recollir reproduccions en fotografia, pel·lícula i so
sobre la civilització del país. Ha acomplert aquest objectiu reunint col·leccions de documents fotogràfics, cinematogràfics i fonogràfics sobre la història de la regió d’Estíria, i també
amb fotografies pròpies. Les seves extenses recopilacions es remunten als inicis de la fotografia a Estíria. A l’arxiu fotogràfic i fonogràfic també s’hi ha establert el «departament dels
records», amb l’objectiu d’oferir a la població d’Estíria la possibilitat d’expressar els seus relats
i d’aquesta manera recollir i documentar determinats aspectes de la història de la comunicació dels segles XX i XXI.
Molts arxius i museus regionals, i també locals, posseeixen col·leccions fotogràfiques. Sovint,
el grau d’exposició al públic és alt, i la informació sobre les fotografies es pot consultar amb
facilitat. L’arxiu fotogràfic de la ciutat de Dornbirn és un d’aquests exemples. La consolidació de
l’activitat col·leccionista en l’àmbit de la fotografia no només ha tingut com a conseqüència una
ampliació considerable del fons, sinó també una activitat important en forma d’exposicions i
publicacions. Alhora, gràcies a la participació en un projecte de la UE, s’ha dut a terme una tasca científica amb el fons històric. L’objectiu del projecte impulsat per Brussel·les amb 159.000 €
era l’elaboració d’un llibre d’aprenentatge amb guia per als professors i dos CD-ROM que havia
d’oferir diferents possibilitats d’abordatge d’aquest tema tan complex. Així, Christian Doelker
va elaborar una gramàtica visual en la qual es diferencien els tipus d’imatge, es mostren
codis i xifrats visuals i s’expliquen els diferents nivells de significació. En l’àmbit fotogràfic,
gràcies a les imatges de l’arxiu municipal de Dornbirn, es va poder il·lustrar la construcció de
fotografies mitjançant exemples.
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Els drets d’autor a Àustria13
Fonamentalment, a Àustria els drets d’autor distingeixen entre fotografia artística i mera fotografia. La fotografia artística gaudeix de tota la protecció que garanteixen els drets d’autor, mentre que a la mera fotografia només li corresponen els denominats drets afins. Però com que,
pel que fa a contingut, aquests drets afins no disten gaire dels drets d’autor, en la pràctica aquesta diferenciació no té gaire importància, atès que cada obra fotogràfica és, alhora, una fotografia, per la qual cosa, totes les fotografies gaudeixen, com a mínim, de la protecció que garanteixen els drets afins. Per fotografia, la legislació entén una reproducció resultat d’un procés
fotogràfic o similar. Això inclou, doncs, les còpies làser i els fragments de positius i negatius. La
formulació de la legislació és neutral pel que fa a la tècnica; per tant les fotografies analògiques
i les digitals reben la mateixa valoració. Pel que fa a les meres reproduccions (fotocòpies, etcètera), tot i que des del punt de vista tècnic tindrien una naturalesa fotogràfica, no gaudeixen de
cap mena de dret afí, es tracti tant d’obres fotogràfiques com de meres fotografies.
La diferència entre fotografia artística i mera fotografia rau principalment en la singularitat que emana de la personalitat del fotògraf, sense que calgui un grau determinat d’originalitat. El mèrit artístic del fotògraf rau essencialment en la configuració visual i en el tractament
ideològic de l’obra fotogràfica. L’actual jurisprudència atribueix una importància especial als
punts següents: elecció del punt de vista o de l’objectiu, qüestions d’il·luminació de l’objecte
fotografiat, exposició, revelat o manipulacions posteriors, com ara retocs o còpia de negatius.
Aquests criteris també poden aplicar-se a la fotografia d’aficionats, paisatgística, de persones o sobre vacances. Així doncs, segons la situació jurídica actual i contràriament al que
deia la jurisprudència fins ara, les fotografies quotidianes, els retrats, els paisatges i les
fotografies publicitàries «normals» també són obres fotogràfiques, sempre que el fotògraf hi
transmeti una configuració visual, tot i que el resultat no permeti diferenciar-les de les fotografies d’altres autors.
En el cas de la fotografia artística, els drets d’autor preveuen de manera homogènia un període de protecció de setanta anys a partir de la mort del creador. En el marc dels drets afins,
el període de protecció per a la mera fotografia és de cinquanta anys a partir del moment de la
realització i/o publicació de la fotografia. La transmissió hereditària és l’única manera que existeix per traspassar els drets d’autor com a tal a una altra persona, ja sigui física o jurídica.
Així doncs, els drets d’autor estan subjectes a la normativa civil general sobre dret successori. Evidentment, el creador pot nomenar altres persones com a usufructuàries (concedir-los
llicències) dels seus drets d’explotació. En aquest cas, jurídicament només estarien subjectes
a una càrrega del dret successori que cessa tan bon punt finalitza l’autorització.
Els drets de personalitat (drets morals) provenen de la creació d’una obra (artística) i estan
formats per un conjunt de drets individuals, com ara el dret de publicació, el dret del primer contingut, la protecció de l’autoria, el dret a la denominació d’autor, la protecció de l’obra, els drets
d’accés i els drets d’explotació. Així, només el creador pot determinar si l’obra que ha creat
ha de rebre denominació d’autor i, si és així, quina. Pot decidir utilitzar el nom civil o l’artístic,
o bé un signe artístic. Una disposició especialment important en el cas de la fotografia és la
protecció de l’obra. Mitjançant aquesta figura jurídica, quan es publica una obra, la legislació
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protegeix els interessos de l’autor sobre la integritat de la seva obra pel que fa a la singularitat que li ha conferit. Es tracta de la denominada prohibició de modificació. Per exemple, una
imatge no es pot passar d’un format horitzontal a un format vertical mitjançant una retallada.
Els drets d’explotació tenen com a objectiu fer participar l’autor dels beneficis econòmics
que s’extreuen de la seva obra. A la legislació austríaca, els drets d’explotació inclouen determinats tipus d’explotació especificats de manera taxativa, a saber: adaptació i traducció, reproducció, difusió, lloguer i préstec, emissió, retransmissió pública i ús en línia. Així doncs, segons
la jurisprudència, l’ús d’un tapís elaborat amb l’ajut d’una diapositiva en color per a la configuració del fons d’una fotografia publicitària cal considerar-lo com a adaptació d’una fotografia.
Per això, la reproducció i difusió d’aquesta fotografia en el catàleg publicitari exigeix el permís
de l’autor. La difusió, idealment, també hauria de comptar amb el permís de l’autor. El dret de
difusió –com la resta de drets d’explotació– es pot cedir de forma remunerada o no remunerada als denominats concessionaris. Aquesta cessió pot presentar límits pel que fa al territori,
la duració i els continguts. Òbviament, en el cas de limitació en el territori cal tenir en compte
la legislació de la UE. Per l’obligació que suposa el principi de la lliure circulació de mercaderies, els estats membre no poden quedar exclosos de la difusió, ben al contrari dels que no pertanyen a la UE.
La mera fotografia ordinària també gaudeix d’atribucions pel que fa als drets d’autor i als
drets morals: es tracta del dret a la menció del nom i a la designació de l’objecte, que en
comparació amb l’obra fotogràfica és reduït. L’autor de mera fotografia –és a dir, el fotògraf–
també gaudeix de drets d’explotació; l’única excepció són les fotografies fetes amb objectius
publicitaris: en aquest cas, el propietari de l’empresa consta com a autor. A l’autor li corresponen els drets d’explotació, que són heretables i inalienables. Aquesta transmissió de ple dret
s’ha de produir de manera inequívoca: quan un fotògraf lliura els negatius, de cap manera es
pot considerar una transmissió de ple dret. Com a conseqüència de la transmissió dels drets
d’explotació de l’autor de la fotografia, a l’adquirent també se’l pot autoritzar a denominar-se
autor de la fotografia. En el cas d’una transmissió «amb drets d’autor inclosos», la cessió del
dret a la denominació d’autor i d’objecte també ha de constar específicament.
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NOTES
01. Citació extreta de: MRAZ, Gerda. «Sammeln aus historischem Interesse? Fotografien im Kaiserhaus». A: SCHÖGL,
Uwe (ed.). Im Blickpunkt. Die Fotosammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Innsbruck: 2002, p. 14-19.
Aquí p. 16.
02. JAWOREK, Wolfgang. «Im Gespräch: Fotorestaurator Andreas Gruber, Wien, über die konservatorische Betreuung
von Fotoausstellungen». Rundbrief Fotografie, vol. 7, núm. 4 (desembre de 2000), p. 30s.
03. Entrevista de Nicole Scheyerer al galerista fotogràfic Johannes Faber, Falter 44/04 (26.10.2004).
04. «Schätze und Kostbarkeiten. Ausstellung der wertvollsten Erwerbungen und Bildschau der Leistungen der Österreichischen Nationalbibliothek in der Zweiten Republik 1947-1967». Catàleg. Viena: 1967. Aquí: p. 49-62.
05. Citació extreta de MRAZ, Gerda. «Sammeln aus historischem Interesse? Fotografien im Kaiserhaus». A: SCHÖGL,
Uwe (ed.). Im Blickpunkt. Die Fotosammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Innsbruck: 2002, p. 14-19.
Aquí p. 16.
06. FABER, Monika. «Das Auge und der Apparat. Zur ersten Präsentation aus den Fotosammungen der Albertina».
A: FABER, Monika; SCHRÄDER, Klaus Albrecht (ed.). Das Auge und der Apparat. Die Fotosammlung der Albertina. Viena: 2003, p. 9-13. Aquí p. 12.
07. FABER, Monika. «“… ein gutmüthiger Privat-thor”. Die Fotografie am Chemischen Laboratorium des Polytechnicum in Wien». Fotogeschichte, quadern 83 (2002), p. 21-37.
08. MENTZEL, Walter. «Die Wiener Polizeifotografie zwischen 1870 und 1938. Die Einsatzgebiete der Fotografie im
polizeilichen Erkennungs- und Sicherheitsdienst, der Musealisierung und Dokumentation». Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, quadern núm. 100 (2006), p. 51-65.
09. «Impulse privaten Engagements, Anmerkungen zu einer Sammlung künstlerischer Photographie in Steyr». A:
EBENHOFER, Walter; GSALLER, Harald Gsaller (ed.). 7-Stern. Fotografien aus der Sammlung Gerda und Erich Walter, Bibliothek der Provinz. Weitra: 1991.
10. AIGNER, Carl. «Im Bilde der Photographie. Zur photographischen Sammlung der Neuen Galerie der Stadt Linz
und darüber hinaus». A: BAUM, Peter (ed.). Photographie – die Sammlung. Linz: 2000, p. 8.
11. MATT, Werner. «Arbeiten an der Kenntnis des Stadtbildes – die Formung der Fotodokumenation in einem Stadtarchiv». A: OPLL, Ferdinand (ed.). Bild und Wahrnehmung der Stadt. Linz. 2004, p. 85-96.
12. MAYER, Wolfgang. Wien im Spiegel des Fotoarchivs Gerlach. Stadtbild und Baugeschehen 1925-1972 ( = Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Sèrie B, catàleg d’exposició, quadern 28), Viena: 1990, p. 3.
13. És d’aplicació la Llei federal sobre drets d’autor en obres literàries i artístiques, i sobre drets afins (Llei de
drets d’autor – UrhG), que en el marc de la implementació de la directriu 2001/29/UE sobre harmonització de
determinats aspectes del dret autoral i els drets afins en la societat de la informació, a través de l’esmena a la
Llei de drets d’autor de 2003, BGBl. I Nr. 32/2003, redactada i actualitzada de nou a través de l’esmena a la
Llei de drets d’autor de 2005 - UrhG-Nov 2005 (BGBl. I Nr. 22/2006) i de BGBl. I Nr. 81/2006 (esmena en procés d’elaboració).
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RESUMEN
En Austria, las grandes colecciones fotográficas formaban parte del legado de la monarquía, por lo cual hoy en
día su práctica totalidad se encuentra concentrada en Viena. Gracias a la creciente consideración que ha recibido
la fotografía tanto por parte de la opinión pública como de las direcciones de los museos, durante los últimos años
se han podido destinar inversiones considerables a la conservación y apertura de las colecciones. Asimismo, el
número de exposiciones y publicaciones ha dado también un gran salto.
El Österreichische Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional Austríaca), con cerca de 2 millones de objetos, se
encuentra actualmente en posesión de la mayor colección desde el punto de vista de la historia de la fotografía.
Su grado de accesibilidad es muy alto y también puede consultarse a través de Internet. Otros archivos fotográficos,
como el Albertina o el situado en el Kunstmuseums Lentos (Museo de Arte Moderno Lentos), en Linz, parten en sus
colecciones desde un punto de vista más próximo a la historia del arte.
En lo relativo a los derechos de autor, se percibe claramente un proceso de unificación con el derecho autoral
a escala europea. En el caso de la fotografía artística, el período de protección es de setenta años a partir del
fallecimiento del creador. En el caso de las fotografías ordinarias, y conforme a los derechos conexos o vecinos, el
plazo es de cincuenta años a partir de la fecha de realización o, en su caso, de publicación.

RÉSUMÉ
En Autriche, les grandes collections de photographies appartiennent à l’héritage de la monarchie, ce qui explique que,
de nos jours, ils se trouvent presque tous concentrés à Vienne. Grâce à la considération croissante dont a bénéficié
la photographie aussi bien de la part de l’opinion publique que des directions des musées au cours de ces dernières
années, on a pu consacrer des investissements considérables à la conservation et à l’ouverture au public des collections.
C’est la raison pour laquelle le nombre d’expositions et de publications a opéré un grand saut vers l’avant.
Avec près de 2 millions d’objets, l’Österreichische Nationalbibliothek (Bibliothèque nationale autrichienne) se
trouve actuellement en possession de la plus grande collection concernant l’histoire de la photographie. Son degré
d’accessibilité est très élevé, elle peut également être consultée à travers l’Internet. D’autres archives, telles que
l’Albertine ou celles situées au Kunstmuseums Lentos (Musée d’Art moderne Lentos), à Linz, possèdent des collections
qui partent d’un point de vue plus proche de l’histoire de l’art.
Quant aux droits d’auteur, on perçoit clairement un processus d’unification avec le droit d’auteur au niveau
européen. Dans le cas de la photographie artistique, la période de protection est de 70 ans à partir de la mort du
créateur. Dans le cas des photographies ordinaires, conformément aux droits connexes ou voisins, le délai est ramené
à 50 ans à partir de leur réalisation ou, selon le cas, de leur publication.

SUMMARY
In Austria the monarchy’s legacy included some major photographic collections, which explains why they are almost
all concentrated in Vienna. Owing to the growing recognition photography has gained in pubic opinion and among
museum directors, there has been a considerable investment channelled into preserving and opening photographic
collections. In addition there has been a large increase in the number of photography exhibitions and publications
on the market.
The Österreichische Nationalbibliothek (Austria’s National Library), which houses almost two million objects, holds
the biggest collection in terms of the history of photography. Access to the collection is simple, and anyone interested
can consult the collection via the Internet. Other photographic archives are the Albertina, and the collection located
in the Kunstmuseums Lentos (Lentos Museum of Modern Art) in Linz, which relate more specifically to art history.
We can note a clear pattern in the process of unifying authors’ rights across Europe. In the case of artistic photography,
the protection period is seventy years from when the artist passes away. For ordinary photographs the period of
protection is fifty years from creation or publication, as the case may be, which complies with neighbouring laws.
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El 18 de enero de 1839 Federico de Madrazo, residente en París, e hijo de uno de los artistas
más influyentes y cosmopolitas de la corte española, escribía a su progenitor dándole cumplida cuenta de las novedades que, casi a diario, tenían lugar en la ciudad del Sena (Madrazo 1994, carta 70). Dado que ambos eran pintores, lógicamente su arte centraba la atención,
pero es que realmente era noticia. Entre otros asuntos sobresalía lo acontecido con figuras tan
prestigiosas como Horacio Vernet y Delacroix: el rey había decidido exponer las pinturas del
primero y, en el Congreso de los Diputados, se desplegaban, entre grandes alabanzas, las del
segundo. Si bien en esos días, como explica el joven, la atención se centraba en otro asunto,
en París no se hablaba de otra cosa “más que del gran descubrimiento hecho por el pintor
Daguerre”, al cual se refería en estos términos:
Parece ser que ha salido con su empeño (hace muchos años que ha estado buscando
este resultado) de hacer que por medio de la composición de un papel se reproduzca en
él por medio de la luz, en la cámara oscura, cualquier objeto y en muy poco tiempo, y si
hay sol (dicen que en Egipto en 3 minutos quedaría perfectamente marcada cualquier
punto de vista etc. etc.) y algo fuerte, se reproduce en su papel en menos de 6 minutos
cualquier vista etc. etc.
En su larga epístola, donde por la valoración del invento de Daguerre es evidente que la
información que tenía no era muy precisa, Federico continua con otras novedades:
Otro descubrimiento no menos importante es el del que inventó ese nuevo método de
grabar medallas por medio de la misma medalla y de lo que V. ya ha visto algunos resultados, pues ya había hacía tiempo en Madrid muchas de estas estampas, y es el siguiente: por medio de una máquina aplicada a una estatua se hacen estatuas de cualquier
dimensión y ya sea de mármol, de piedra ordinaria, de marfil o de madera, etc. etc. En
casa de Mr. Taylor he visto una reducción hecha por este método de la famosa Venus
de Milo, de mármol, que es admirable. En la reducción salen las mismas desigualdades
que tiene la estatua original, hasta los más pequeños accidentes, y con este método no
solamente puede repetirse una cosa del mismo tamaño sino como he dicho se puede
disminuir y aumentar.
“¿No le parecen a V. admirable estos dos descubrimientos?”1 Escribe Federico y continua
reflexionando:
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De estos dos grandes descubrimientos resultarán forzosamente grandes perjuicios, pues
pudiéndose tener perfectas copias de la naturaleza y creo también de los cuadros, nadie
comprará estampas, pues dicen que las estampas más bellas, más dulces y bien ejecutadas parecen ordinarias, desacordadas y defectuosas. Por consiguiente el grabado y
la litografía dejarán de existir.2
Me ha parecido que esta larga glosa de la carta de Federico de Madrazo era la mejor
introducción que podía ofrecer para recuperar el contexto del tema que vamos a tratar: no sólo,
por el protagonismo que la familia Madrazo tuvo en el siglo XIX español, sino también porque
su pensamiento y mentalidad es una herencia muy valiosa pues nos da una idea de la vigencia y consideración que tendrán las estampas durante toda esa centuria cuyo prestigio, como
fuente de conocimiento, se asentó en España en el siglo ilustrado. Prueba de ello es el artículo “Utilidad de las estampas y de su uso”, publicado en el Semanario Pintoresco Español del
11 de febrero de 1844 (p. 48), cuyo mentor bien podría ser Preciado de la Vega o Ceán Bermúdez, y que concluye en estos términos:
Nuestros sucesores nos llevarán en esto [se refiere al conocimiento conservado a través de las estampas] gran ventaja, y las obras pintorescas que en el día se publican
serán de mucha utilidad para ellos, como lo serán los descubrimientos hechos por las
artes, y cuya exacta descripción les transmitirán el buril, la litografía y los grabados de
todas clases.
También conviene recordar que la búsqueda por multiplicar y reproducir alcanza a toda la
producción artística. En otras palabras, la fotografía no estaba sola, pues en el arte, como en
el resto de las cosas, los descubrimientos e invenciones rara vez vienen aislados o son frutos
espontáneos; por lo general responden a iniciativas diversas y enormes deseos, como diría
Batchen. Por último, hay que tener presente que tan importante es el descubrimiento como la
estrategia para que penetre en el cuerpo social y sea asimilado, superando los miedos y transformaciones que, consecuentemente, tendrán lugar en los medios de producción. A la postre,
lo lógico es insertar también la fotografía en el ámbito del progreso tecnológico, ese progreso
que hizo de la misma tecnología un objeto de admiración estética y que vio reacciones tan fuertes como la de los luditas. En este sentido, es evidente que Federico de Madrazo en ningún
momento vio peligrar su empleo o dedicación –¿cómo el arte de la pintura iba a ser sustituido por una máquina?–, augurando en contrapartida malos tiempos para aquellos que se dedicaban a las estampas, dibujantes, grabadores o litógrafos, lógicamente porque la calidad de la
información era inversamente proporcional a la intervención creativa.
Y esta observación es fundamental, porque nos sitúa en el ámbito español. Recordemos
que en Francia, por el contrario, fue el propio Delaroche quien anunció la muerte de la pintura. Y, a pesar de conocer la opinión de este artista, para Federico de Madrazo es evidente la
relación entre la imagen y la función del daguerrotipo, y su paralelo en la producción gráfica
coetánea:
Paul Delaroche también ha sido llamado para dar su voto y ha dicho que éste es un descubrimiento tan útil para la pintura, como es raro, pues en los ensayos o reproduccio-
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nes que tiene Daguerre en su casa, siendo solamente de claroscuro (pues estas reproducciones de la naturaleza resultan como perfectos dibujos hechos a la sepia) se ven
perfectamente los colores de cada objeto, pues están perfectamente observados los valores y los tonos de cada cosa. Por este medio se puede copiar, por supuesto, las estatuas;
ha hecho Daguerre una composición en la que están reunidas tres estatuas, una de mármol, una de yeso y otra de bronce, y parece ser que en la copia se conoce perfectamente la materia de cada estatua.
Buscar el efecto del claroscuro había sido uno de los objetivos fundamentales en la investigación sobre las técnicas gráficas: con ello se pretendía reproducir de manera más fehaciente el dibujo –su práctica y coleccionismo es una de las grandes aportaciones del siglo XVIII–,3 y
a la vez adecuar mejor el efecto de la estampa a la pintura. Hay que tener muy presente que,
desde sus comienzos, las técnicas de grabado se habían tenido que ir adaptando a la maneras de ver e interpretar la realidad. Así las técnicas lineales –buril y aguafuerte sobre cobre, y
entalladura sobre madera– habían desarrollado un lenguaje normativo coherente y constante
que permitía interpretar las diferentes texturas de los objetos, la construcción en perspectiva,
la gama cromática y la composición. Ni que decir tiene que a principios del siglo XIX ya había
asentado un canon interpretativo entre los grabadores (Fawcett 1986, 186) y, a pesar de las
limitaciones, España siempre fue tributaria del mismo, aunque rara vez se alcanzará la calidad
que había en otros países de Europa.
Precisamente, las limitaciones, o sería mejor decir la incapacidad de la entalladura para dar
cumplida cuenta a estos cometidos, la habían postergado a un lugar ínfimo en la valoración
estética a pesar de ser la más rentable, otro aspecto fundamental para valorar el progreso de
las técnicas gráficas. Desde los orígenes, la cuestión económica fue uno de los motores principales de la investigación: se buscaba la economía tanto en los materiales, como en el tiempo
de ejecución y en la capacidad de multiplicación con unos mínimos de calidad. En consecuencia, hay que insistir en que la valoración que siempre se hace de los medios gráficos
trasciende con mucho el criterio estético. Se pondera casi por igual su versatilidad y, desde luego, su facilidad para adaptarse a las demandas sociales, e invito a que comparen las ventajas
en la manera de hacer y las posibilidades en la forma de aplicar la litografía, con las descritas
para introducir el daguerrotipo; Senefelder y Daguerre responden a unos mismos patrones descriptivos e incluso, como es lógico, comparten parte del léxico, aunque sólo sea porque ambas
técnicas son fruto de manipulaciones químicas y no mecánicas.4 En conclusión, todos buscaban la versatilidad y adaptación a la manera de ver, registrar y reproducir/interpretar la realidad
al menor coste posible, y estas cuestiones son las que vamos a plantear en primer lugar.

Ver, registrar, reproducir/interpretar
Para introducirse en este tema hay que subrayar que lo modos de interpretar la realidad, previamente vista y registrada, habían sufrido una profunda renovación y avance desde la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando hablamos de ver debemos tener en cuenta que fue creciente

27

Ver, registrar, interpretar: técnicas gráficas para la reproducción de fotografía (1840-1880)

la población española implicada en las distintas posibilidades que existían de hacerlo y, por
tanto, de aquellos que accedían a reconocer la especificidad o diferencia que había en cada
una de ellas. La producción y circulación a gran escala de instrumentos ópticos para la visión
asistida, como se decía entonces,5 llegó definitivamente a nuestro país con la instalación de la
Real Fábrica de cristales en la Granja de San Ildefonso desde donde se suministró todo tipo
de óptica, así como la formación de operarios especializados. A ello se sumaron las crecientes relaciones tanto intelectuales como comerciales con otros reinos de Europa, principalmente Francia e Inglaterra. Si el microscopio y el telescopio abrieron nuevas, y casi infinitas, posibilidades de ver otros mundos a curiosos y diletantes, la cámara oscura fue un instrumento
de uso y entretenimiento doméstico en buena parte de los domicilios urbanos de las principales ciudades españolas; es decir, su uso iba más allá de la práctica artística habitual y educó,
directa o indirectamente, a la mayor parte de la población.
El mejor ejemplo que cabe poner para ilustrar esta situación es la contestación que dio Leandro Fernández de Moratín el 9 de junio de 1817 a su prima hermana María:
si me pongo a explicarte el manejo de la cámara obscura, perderé el tiempo que gaste en
ello, te quedarás en ayunas y la máquina perecerá en tus manos. Lo más breve sería que
Don Francisco de Goya se tomara la molestia de explicártelo (Andioc 1973: carta 158).
Por supuesto que la cámara oscura era un instrumento habitual en el taller del artista tanto
pintores, sería el caso de Goya, como grabadores, Manuel Salvador Carmona,6 por poner a
dos criados del rey del mismo rango, la usaban. Del mismo modo, estaba presente entre los
científicos –ya en 1751, José Pesenti, marqués de Montecorto, daba una disertación sobre ella
en las aulas del Seminario de Nobles y respondía a las preguntas de científicos de la categoría de Jorge Juan (Valverde 2003, 61). Pero, no es menos cierto que el uso de la cámara
trascendía con mucho estos ámbitos por dos motivos fundamentales: por el placer visual que
ofrecía la imagen que a través de ella se captaba y proyectaba; y por la posibilidad de ver sin
ser visto, es decir, de tener un objetivo indiscreto. En el primer caso merece la pena leer la descripción que hace Ceán Bermúdez:
Así en la cámara oscura como en las obras de Velázquez se nota la precisa degradación
de la luz y de la sombra en las distancias, y su aumento en las figura del primer término: los colores locales descuellan sobre los otros; el colorido de las carnes, el de los cabellos, ropas, celajes, y de los demás accesorios que varía según el gusto, el genio y el
capricho de cada pintor, es aquí el genuino y el de la misma naturaleza. Las manchas de
los grupos y de cada figura en particular, que ponen algunas veces otros pintores por la
necesidad de separar unas figuras de otras, sin que las motive la falta de luz, están
aquí colocadas en su lugar, y producen el efecto que corresponde. En fin la armonía, el
tono dominante, el aire interpuesto, todo se representa con aquella verdad infalible, hija
de la misma naturaleza (Ceán Bermúdez 1800: 5, 175).
En cuanto a la cámara oculta, en 1761 El Duende Especulativo desgranaba, como explica
Álvarez Barrientos, los tópicos que definían al periodista de opinión y crítico, y uno de ellos era
estar “sentado como en una cámara oscura en medio del público, sin ser conocido ni observa-

28

Ver, registrar, interpretar: técnicas gráficas para la reproducción de fotografía (1840-1880)

do de nadie”, medio por el cual tendrá “plena libertad” y se hallará en iglesias, paseos, visitas, saraos, teatros, en concursos y corrillos públicos, “con el fin de estudiar las distintas costumbres de los hombres y sus pasiones” (Álvarez Barrientos 1990, 35). En definitiva, una exactitud y placer en la visión que a la vez permitía hacerse una imagen fiel de la realidad. Hablamos
de un mirar atento desde donde el observador se siente libre para representar ‘la verdad’, transcrita al principio por la mano sincera en palabras o imágenes (Alpers 1987, 120), escribiendo
o dibujando, y después captándola directamente.
En conclusión, ver a través de la cámara era bastante habitual y no cabe duda que se
consideraba una manera normal de hacerlo, entre otras razones porque se correspondía con
lo que se consideraba la visión natural del ojo. Ahora bien, como observa Caro Baroja en su
Arte visoria al hablar del paisaje, los ciclos de visión están condicionados por la cultura en todas
sus expresiones. Es decir, está claro que sobre un órgano que es igual siempre a si mismo,
el ojo, actúa un principio de relativismo cultural de manera que la actitud del que ve modela
aquello que tiene frente a él en la realidad –el referente externo del que habla Dubois (1994,
19)–, y de este modo la realidad se somete a la Historia, pues cada época tiene su mirada.
La fuerza de esa mirada es la que va a condicionar la manera de hacer el registro,7 y de ella
dependen tanto el lugar en el que se ha de situar el artista como la recepción que pueda tener
el resultado por parte del observador, e intencionadamente empleo la denominación dada
por Crary al receptor, cuya visión se vio sustancialmente reconfigurada, precisamente por el
cuestionamiento de la visión única de la cámara oscura y el afianzamiento de la visión binocular al que tanto contribuyó el desarrollo de la fotografía. No obstante, y estando de acuerdo con
Crary en su análisis, parece oportuno recordar que también fueron las observaciones de la
cámara oscura las que auxiliaron la visión binocular y que, cuando la fotografía se presentó
como medio para interpretar el registro, no hizo otra cosa más que sumarse a una forma de
ver que ya era común en la Europa dieciochesca. En mi opinión, la reconfiguración del espectador comenzó en el siglo ilustrado y el ejemplo más elocuente que tenemos en este sentido
son las vistas ópticas: como explica Kaldenbach (1985: 87), una buena vista óptica que permita una experiencia convincente del túnel de visión debe mostrar un ángulo más amplio que el
que corresponde al campo del ojo humano normal, razón por la que “tienen un aspecto similar
a las fotografías tomadas con un gran angular”.
Establecidas la coordenadas en las que entiendo ver hay que tratar la cuestión del registrar.
Obviamente, antes de la fotografía había una única manera de hacerlo: dibujando. La disciplina de la mano en el dibujo era el objetivo fundamental de la enseñanza reglada. En las normas
para dibujar radicaba una de las piezas fundamentales de la construcción de la imagen y la
transmisión del conocimiento. Si algo caracteriza el siglo XVIII es su búsqueda de la precisión y la exactitud para que fuera posible una correcta interpretación a través del grabado.viii
Cuando estudiamos las investigaciones llevadas a cabo por los pioneros de la fotografía,
desde Wedgwood hasta Talbot, o desde Niepce a Daguerre, en su ánimo se ve un verdadero
deseo de trascender los límites del dibujo pero, no porque se cuestione su manualidad en
términos de veracidad, sino para acelerar el proceso de registro eliminando aquella parte más
fácilmente prescindible; y ese mismo ánimo de economía en el proceso de producción es el
que siempre prevaleció pues, si en un primer momento la fotografía eliminaba el dibujo del regis-
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tro, seguidamente será la transferencia del dibujo al soporte para grabar o litografiar, y finalmente se prescindirá del grabador y el litógrafo. Pienso que en el comienzo del proceso pesó
más la economía que la veracidad, en otras palabras, que la fiabilidad de la información, aunque esta última fuera ganando terreno a medida que se desarrollaba la técnica. En contrapartida, al eliminar el dibujo la fotografía caía en un campo fuera de las bellas artes porque precisamente él era el fundamento, lo único realmente importante que tenían en común, y de esto
sí participaban las artes gráficas.
Precisión y exactitud se ponderaron en la fotografía desde un principio, pero también participó de las dos grandes limitaciones que tenían las técnicas gráficas: su incapacidad para registrar el color y la diferencia de tamaño, siempre ofreció un tamaño reducido de la realidad. Entonces, esos valores que se aplicaron a la fotografía no significa que previamente no hubieran
tenido otro depositario, de hecho ese mismo grado de convencimiento se tuvo en el grabado
en cobre a buril, o talla dulce, durante el siglo XVIII. Esta técnica era la expresión visual de la
medida y la correcta información, y se confió plenamente en ella para la transmisión de saberes y conocimiento entre los cuales, recuérdese, se encontraban las mismas bellas artes en su
dimensión histórica, estética y de utilidad. En la mentalidad del hombre ilustrado no existía el
concepto de ruido, de distorsión, en los términos en los que lo enunciamos actualmente.9 Sirva de ejemplo el símil que elige Feijoo para cuestionar el pensamiento de Malebranche y con
ello el mecanicismo cartesiano:
Ni me parecen bien fundadas esas máximas, que reduciéndolo todo a mecanismo nos
figuran al espíritu estampando materialmente las imágenes de los objetos en el cerebro,
como el buril en el cobre (Feijoo 1997, 15).
En definitiva, hasta que no se pueda llegar a comparar visualmente la estampa con la
fotografía no se hará evidente la distancia que la interpretación del grabador introduce entre
una y otra, y lógicamente esta mentalidad de ausencia de ruido en los medios de interpretación era la que seguía prevaleciendo cuando Daguerre presentó su invento.10 De hecho, uno
de los primeros y fundamentales usos de la fotografía será precisamente reproducir estampas
antiguas, sobre todo de pintura, porque una de las grandes limitaciones en la captación de la
imagen de la cámara oscura que no tenían las técnicas gráficas, y es que no era fiable la interpretación de la gama cromática debido a los problemas de solarización. Tanto es así, que se
da la paradoja de que la invención de la fotografía lo que trajo consigo fue que el grabado de
reproducción de obras de arte se convirtiera una de las actividades en auge durante las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XIX en buena parte de los países europeos, siendo
altamente rentable, con un mercado internacional muy dinámico.11
Por el contrario, la reproducción de estampas fue una aplicación que no tuvo en España
un gran desarrollo12 pero la razón fundamental es que nosotros no contábamos con buenas
colecciones de estampas antiguas para reproducir: en España no se cumplió realmente la máxima de que más valía una buena estampa que una mala pintura, razón por la que el coleccionismo de las mismas no fue una actividad común, a diferencia de otros países europeos, y lo
mismo cabe decir con respecto al dibujo. En cuanto a las colecciones de estampas contemporáneas, no cabía hacer esta aplicación, ya que ni la fotografía hubiera sido competitiva en tér-
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minos de mercado, ni lo hubiesen permitido los principales promotores de las series: las estampas y todos los enseres de la extinta Compañía para el grabado de los cuadros del rey de España habían sido finalmente adquiridos por la Real Calcografía (Vega 1990a), institución que
las tenía a la venta; y las de la Colección Litográfica de los cuadros del rey de España, publicada por José de Madrazo (Vega 1990b), no sólo se despachaban, sino también el pintor estaba tratando de venderlas fuera del país estableciendo acuerdos comerciales con libreros, principalmente de París.13 En este sentido solo quisiera recordar que en el Catálogo de los cuadros
del Museo del Prado, redactado por Pedro de Madrazo, se va señalando siempre la existencia
de reproducción grabada o litografiada en las pinturas y esta anotación no se suprimió cuando ya estaba la colección fotografiada. Es más, en la décima edición se advierte en la página
de las abreviaturas que las “reproducciones fotográficas” de casi todos los cuadros se han
llevado a cabo “por la Casa de J. Lacoste, fotógrafo oficial de este Museo”,14 pero no se anotan
de manera individual en los asientos.15
Tras el registro, y antes de la difusión, hay un paso ineludible que es la reproducción o interpretación. Pero este concepto, como subraya Fawcett (1986, 202), se encuentra en el corazón
del debate entre la fotografía, las artes gráficas y el estatus mismo de la reproducción, pues el
valor intrínseco de ésta depende en gran medida de la facilidad o dificultad que se haya tenido para llevarla a cabo. El laborioso virtuosismo del grabador a buril doblegando al cobre hace
que su obra sea recibida, no como un mera reproducción, o como escribe Fawcett, como
“una ventana a través de la cual se podía ver la pintura original”, sino como una obra de arte
en sí misma y por derecho propio. Cualquier obra grabada que fuera fruto de años de trabajo
merecía ser valorada y, llegado el caso, premiada como arte. En estos términos se expresaba la cuestión en el periódico político La Estrella:
Los aficionados consumidores de estampas […] sólo sueltan su dinero por aquellas cuya
presencia en su sala o gabinete les da complacencia, ya por la verdad de las imágenes, ya por la contemplación de la dificultad vencida por el arte para representar al vivo
los objetos de la naturaleza.16
El ejemplo más elocuente que podemos poner al hablar de España es el de Rafael Esteve
quien trabajó desde 1822 hasta 1837 en el Milagro de las aguas,17 una lámina de cobre de más
de medio metro de alto por casi un metro de ancho, donde reproducía la pintura de Bartolomé Murillo para el Hospital de la Caridad de Sevilla. Sus fatigas y trabajos fueron recompensados ya que mereció la medalla de oro de la Exposición de París de 1839 y la felicitación personal del rey Luis Felipe. Si comparamos esta obra con la fotografía tomada por Clifford en 1854
–copia en albúmina a partir de negativo de papel, 17 x 38,4 cm (Fontanella y Kurz 1996, 108)–,
es fácil apreciar la diferencia y comprender que los aspectos del original que fueron sacrificados por Esteve se ven plenamente compensados en el resultado donde, sobre todo, brillan
su destreza y sensibilidad para encontrar equivalencias visuales entre la mancha de la pintura y el trazo lineal del buril y para construir una armonía tonal. El efecto de la obra de Esteve
supera con creces los resultados del fotógrafo británico, cuya obra, a nuestros ojos, nunca
llegaría a ser considerada como una ventana a través del cual se veía el original, pero ese era
el gran valor que se le dio entonces pues todo lo que no fuera registro de la pintura carecía
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de valor en la fotografía de reproducción, ya que no había ni material que doblegar, ni esfuerzo manual, ni largo tiempo invertido.18
No obstante, la cuestión de la reproducción o interpretación será uno de los debates centrales que recorrerán prácticamente todo el siglo en relación, tanto a las técnicas gráficas, como
a la fotografía y su consideración como arte. No sabemos el alcance que tuvo en España
este debate al comenzar su andadura la fotografía, pero a mediados de siglo era una cuestión
candente por los menos en las páginas de las publicaciones periódicas. Desde El propagador de la fotografía se trató esta cuestión y, entre otras iniciativas, en el número 13, del 15 de
julio de 1864, se tradujo la “carta sobre el arte fotográfico” publicada en Le Siécle. En ella se
leían las siguientes argumentaciones:
Cuando un artista quiere reproducir la naturaleza sobre un lienzo, un mármol, una piedra, una plancha de acero, ¿qué es lo que hace?
Busca el asunto, lo examina, le abarca en su mente, le compone, le idealiza en algún
modo por el arte de la composición, del efecto, de la distribución de la luz, y cuando ha
pasado muchas horas o muchos días en crear todo eso, ha terminado lo que se llama
la composición de su obra.19
Entonces se arma de una paleta, de un cincel, de un buril, y trata de realizar lo que ha
pensado, arreglado, compuesto. A esto se llama ejecución.
Si este artista tiene genio, su composición y su ejecución contribuyen a producir una
obra maestra.
Mas supongamos que no sepa más que pintar, esculpir o grabar; que la naturaleza no
le haya concedido el don, ni de escoger el lado poético, sencillo o majestuoso del asunto, ni de distribuir la luz y la sombra, ni de darle vida por la ingeniosa disposición de los
accesorios, y veremos salir de sus manos una obra sin gusto, sin animación y sin vida
¿Será a vuestros ojos un artista el autor de esta obra muerta?
Pues bien: ¿qué es fotografía? Un gran descubrimiento (y cuidad de ser tan pronto
ingrato con ella) que por un procedimiento físico y químico forma un instrumento más
para copiar la naturaleza, paisaje, asunto y retrato.
Pero dado el asunto, que sea un pincel, un lápiz, un objetivo, un baño de plata, un buril
o un cincel quien lo realice, ha sido preciso en primer lugar arreglarlo artísticamente; y
este arreglo, esta composición artística que desde Tiziano hasta el modesto artista rechazado en una exposición, y hasta el más humilde fotógrafo, es lo que constituye el arte en
sus diferentes grados; pero tan diversos, que si este arte resplandece en las elevadas
esferas de Rafael y Van Dyck, se extingue veinte veces antes de llegar el primer escalón.
Una vez más se ha citado el anatema de M. de Lamartine contra la fotografía.
[…] Que la cabeza de nuestro gran poeta se detenga un momento ante el objetivo
de Cajart, de Nadar, de Bertall, de Adan Salomón, y esta cuádruple interpretación le hará
ver cómo la individualidad artística de cada uno de estos maestros habrá sabido apropiarse esta gran figura.
Debemos advertir que el grabado en madera a contrahilo o xilografía, y la litografía se vieron cuestionados en términos similares y, en más de una ocasión, se situaron en los límites del
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arte a pesar de su vinculación histórica a las bellas artes. Xilografía y litografía tuvieron en
común con la fotografía que no pasaran a formar parte de las enseñanzas académicas,20
pero la gran diferencia fue que ambas técnicas gráficas fueron acogidas desde un comienzo,
en 1856, en las exposiciones nacionales de bellas artes.
No obstante, el ser de la reproducción y la litografía se cuestionó por primera vez, que sepamos, en 1834 cuando a José de Madrazo se le limitó el uso que hacía del privilegio exclusivo
de estampación, tras la muerte de Fernando VII. El 20 de octubre de ese año, la Real Junta de
Comercio de Madrid le conminaba a que pagara las tasas correspondientes al ramo de la
imprenta, librería, almacén de papel, etc. Esta institución consideró que no se podía aplicar al
despacho de litografía la excepción que se daba a las artes pues “la copia de los cuadros del
museo” no podían considerarse entre las obras “que discurren o inventa y ejecuta el artista”.
En el fondo, la argumentación es la misma que se dará poco después para cuestionar la capacidad artística de la fotografía. José de Madrazo alegó la pertenencia tanto del dibujo como del
grabado a las bellas artes, “aunque no cree ni invente”, considerando que “librerías, imprentas,
almacenes de papel con fábricas y cartoneros nada tienen que ver con la litografía que pertenece exclusivamente a una de las tres nobles artes”.21
El propio devenir de la práctica litográfica en España hizo que no fuera una técnica muy
empleada en la reproducción de fotografías. Por el contrario, con el tiempo fue el grabado en
madera el que mejor servicio hizo en este sentido convirtiéndose en el medio por excelencia
de reproducción de las mismas mientras no se desarrollaron las técnicas fotomecánicas y, no
sólo porque efectivamente fue la técnica por antonomasia de las publicaciones ilustradas, sino
también porque a ojos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando “la importancia
artística” del mismo figuraba “en una línea muy inferior a la de las demás artes incluido el
grabado en dulce o de láminas”. Y continuaba:
actualmente el grabador en madera no es el Artista que crea sino más bien el artífice
que ejecuta lo que otro pensó, y por lo común se dedica exclusivamente a entallar en la
madera el asunto que un hábil dibujante le entrega dibujado ya sobre la superficie del
boj: la perfección de su arte consiste principal y casi exclusivamente en la habilidad de
cortar la madera con la delicadeza necesaria para conservar la pureza de las tintas, el
buen efecto de la luz y la corrección del dibujo, bajo este aspecto su arte tiene mucho
de mecánica.
Pero, como decíamos, a pesar de esta opinión, emitida el 10 de diciembre de 1856, desde
la primera exposición nacional de Bellas Artes celebrada ese año figuró el grabado en madera, y en la de 1858 Tomás Carlos Capuz y Bernardo Rico recibieron sendas medallas de tercera clase por sus obras. Por el contrario, esto nunca lo logró la fotografía22 por más empeño
que pusieron algunos, debiéndose destacar la actividad desarrollada por los editores de El Propagador de la Fotografía. El 29 de febrero de 1864 Pío Ramón Rico se cuestionaba la situación en estos términos:
¿Y por qué al celebrarse este año en Madrid la exposición de bellas artes no había de
concederse a la fotografía un sitio para hacer ver al público sus adelantos? ¿No tenemos
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para ello el ejemplo de lo que sucede en Francia? Enhorabuena que aún no se concedan a la fotografía medallas ni premios de ninguna clase hasta que constituida una sociedad fotográfica española pueda ella misma establecer los premios que juzgue convenientes, pero désela al menos un local al lado de las creaciones del genio a las que tan grande
ayuda puede prestar.
Pero si el Gobierno no cree conveniente acceder a nuestro deseo, si no juzga digna la
fotografía de figurar, lo mismo que hace con la litografía, al lado de la pintura y escultura,
si no cree conveniente proporcionar este medio de demostrar la perfección y adelanto a
sus trabajos a las corporaciones que con dinero del Estado han establecido gabinetes fotográficos, nosotros excitamos a todos los fotógrafos españoles para que remitan a la exposición de París aquellos trabajos que crean dignos de figurar al lado de los extranjeros.
Fotógrafos de profesión y aficionados tiene este arte en España que con un pequeño esfuerzo podrán enviar trabajos que alternen dignamente con los extranjeros. Nosotros por nuestra parte ponemos las columnas de nuestra humilde publicación a disposición de los que con más conocimientos que nosotros deseen dar a luz sus ideas obre
este asunto de tanto interés y de tanta importancia para el provenir de la fotografía en
España.
En el núm. 12, de 31 de marzo, vuelve al tema a pesar de la falta de eco que tuvo la propuesta no solo entre el Gobierno, sino también entre fotógrafos y empresarios; y en el siguiente, fechado el 15 de abril, insiste con nuevos argumentos:
Ya se ha publicado el reglamento de la exposición de bellas artes que tendrá lugar en
Madrid desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Como en las anteriores se admiten
las obras de pintura, escultura, grabado, arquitectura y litografía, y se señalan los premios que se concederán en cada clase. La fotografía sigue excluida porque no es un
arte bello ni sirve para nada. Esto no obstará para que antes de exponerse los cuadros y estatuas, sus autores acudan a la fotografía para reproducir sus obras y vender
las pruebas, que antes no podían multiplicar sino por la litografía, y de un modo inexacto. Esto sin contar que la fotografía les haya servido antes para tener delante un traje,
un retrato, un edificio, un paisaje, etc. etc. […] Pero nunca ha habido fotografías en la
exposición de pinturas en España, ni aún cuando éstas se celebraban en el patio de la
Historia natural, y no es posible destruir una rutina en un país como España, donde tan
pocas existen.23
A medida que avanza el siglo y se afianza la fotografía debido a su creciente calidad, difusión y aceptación se recrudece la cuestión de la función de las técnicas gráficas. En cuanto a
las posibilidades del dibujo frente a la fotografía, es elocuente el pensamiento de Gustavo Adolfo Bécquer en las páginas de La Ilustración de Madrid, periódico ilustrado del que era director
y donde trabajaron los mejores xilógrafos españoles del momento.24 Para él la fotografía, “cicerone vulgar” reproducía “vistas y edificios” haciéndolos comunes “a fuerza de ver siempre repetida la misma cosa bajo idéntico punto de vista”.25 Su ventaja sobre el arte era “abarcar grandes conjuntos” con “prolijidad de detalles” pero
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por lo común, su impresión deja traslucir algo de la aridez y la prosa de un procedimiento mecánico e ininteligente, faltando en sus producciones ese sello de buen gusto,
ese tacto para dejar o tomar aquello que más conviene al carácter de la cosa, ese misterioso espíritu, en fin, que domina en la obra del artista, la cual no siempre hace aparecer el objeto tal cual realmente es, sino como se presenta a la imaginación, con un relieve y acento particular en ciertas líneas y detalles que producen el efecto que sin duda se
propuso su autor al concebirlo y trazarlo (Bécquer 1995, II, 964).
En definitiva saber interpretar, ese era el “discernimiento superior que guía el lápiz del dibujante”, el cual
aún tiene otra ventaja y es la de poder reproducir todo lo que por el punto en que se encuentra, la falta de luz apropiada o de distancia suficiente sale del dominio de la fotografía.
En cuanto al resto de las técnicas de grabado, el debate también se estableció en los mismos términos, interpretación frente a reproducción, pero en un contexto distinto pues, no sólo
fueron enseñadas, sino también protegidas por el Estado. El 11 de diciembre de 1855 Domingo Martínez Aparisi –discípulo de Rafael Esteve–, es nombrado profesor de grabado en acero
en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado; un quinquenio antes, el 8 de octubre
de 1850, se dio orden a la Academia de San Fernando para que publicara una obra titulada
España Artística y Monumental, cuyo título se cambiaría por el de Monumentos Arquitectónicos
de España. Si, por la fecha, se puede valorar positivamente la iniciativa cuyo ánimo era recoger
testimonio y estudiar el patrimonio arquitectónico, por los medios que se dispusieron para hacerlo se evidencia el anacrónico planteamiento: frente al uso de la fotografía de las misiones
heliográficas francesas, iniciadas en 1851, aquí la finalidad era fomentar el grabado.
Se podría pensar que la decisión se tomó en función de la infraestructura, es decir, como
no había técnicos cualificados en fotografía ni daguerrotipistas, pero sí un plantel de grabadores, pero tampoco esto era cierto. En aquellos momentos no “había estampador en la
Calcografía capaz de tirar las primeras láminas, escaseaban los grabadores y más aún los
litógrafos, ningún fabricante de papel español estaba en condiciones de proporcionar suministro para una publicación de gran formato” y además “faltaban piedras y acero para las
láminas”, de modo que hubo que recurrir a la importación de materiales y artistas (Calcografía Nacional 2004, II, 573).26 La empresa se dilató en el tiempo y realmente nunca llegó
a concluirse. En contrapartida, se puede valorar la actividad desarrollada desde las revistas
ilustradas donde cada vez fue más frecuente la publicación de xilografías reproduciendo fotografías de monumentos artísticos e históricos españoles, llegándose incluso a crear en La
Ilustración Española y Americana una sección que literalmente se tituló ‘Monumentos arquitectónicos de España’. Fue a través de estas páginas cómo definitivamente los lectores se
familiarizaron, no sólo con las fábricas y por extensión con el patrimonio hispano, sino
también con la manera de ver y registrar de Jean Laurent, verdadero artífice de la fotografía de arte en nuestro país;27 a su vez, este escaparate de su actividad fue uno de los agentes principales de publicidad y difusión de su fondo fotográfico tanto en España como en el
extranjero.
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Finalmente, en 1871 se convocó un Concurso Nacional de grabado cuyo objetivo era reproducir a buril el cuadro de Las lanzas de Velázquez, obra que obviamente ya había sido fotografiada (Vega 1984). Fue Bartolomé Maura quien, envuelto precisamente en la polémica sobre
la fidelidad, reproducción e interpretación, ganó el premio y grabó la lámina de cobre. Defensor acérrimo del aguafuerte de interpretación (Vega 1988, 223-240), verdadero canto del cisne de la reproducción de pintura –una función que con los medios fotomecánicos fue definitivamente asumida por la fotografía–, su discurso de ingreso a la Academia de San Fernando,
pronunciado el 9 de abril de 1899, es el dramático testimonio de esa lucha sostenida durante
todo el siglo entre grabado y fotografía de la que venimos hablando. “No quisiera haceros víctimas de mis resuelta afición al arte calcográfico, hablándoos abusivamente de grabados”, escribe Maura, pero “acaso no sea ocioso recordar las brillantes y magníficas estampas” que “grabaron artistas insignes”, “obras maestras de destreza y arte, vigor y carácter”, a cuya presencia
no cabe sino preguntarse “¿quién podría sostener que el procedimiento, relativamente nuevo,
del fotograbado puede reemplazar al grabado calcográfico, ni ponerse siquiera en parangón
con él?”. A partir de este momento fotografía y fotograbado caen definitivamente fuera del redil
del arte,28 mientras grabado y pintura se transforman prácticamente en sinónimos rompiéndose el cordón umbilical que hasta entonces había unido a la fotografía con las artes gráficas:
Sucede en el mecánico procedimiento del fotograbado lo que con las instantáneas –hermanas casi gemelas y siempre amigas inseparables del fotograbado–, que sorprende a
la ola del Océano, movediza y de fuerza incontrastable, y os la representa inmóvil, petrificada.29 Por el contrario, hace un estudio de la misma ola un buen pintor que conozca los
secretos del Arte verdadero, y a su vista o sentiréis impresionados, creyendo sentir el
grandioso concierto del embravecido mar, supliendo vuestra imaginación el movimiento
y la vida, contagiada de la vibración del alma del artista.
Creo que no debo insistir más sobre estas consideraciones, porque sabéis que cuando la fotografía sorprende, por ejemplo, el gallardo correr del caballo, nos lo retrata, sin
que me detenga ahora a explicar el por qué, en una actitud muy cercana al ridículo, inverosímil e invariablemente antiestética. ¡Cuan de distinta manera sucede cuando es la retina de un Velázquez la que estudia, y también sorprende el clásico galopar de un corcel
y sus habilísimas manos, dóciles a aquella inteligencia privilegiada que el Creador le concediera, inmortalizan en el lienzo, no sólo el objeto material, sino la duración artística
de la belleza en la cámara obscura donde habita su alma humana! (Maura 1899, 13).
Si las referencias a la obra de Gray, cuyo trabajo circulaba ya para entonces incluso en
tarjetas postales,30 y las experiencias de Muybridge son obvias, lo más interesante es subrayar que para Maura la cámara oscura no es el antecedente de la fotografía sino el de la imagen bella, enlazando con la interpretación dada por Ceán.
En conclusión, se puede afirmar que el fomento del grabado en España fue en detrimento
de la fotografía y su reproducción, siendo casi total su invisibilidad en los medios académicos
y oficiales. Así, cuanto mayor sea su presencia en la vida cotidiana de las gentes, incluida en
la de las élites sociales y artísticas, mayor será el deseo de alejarse de ella, por eso la reproducción de fotografías la encontraremos en la prensa ilustrada de gran tirada, pero no en las
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publicaciones de arte como El Renacimiento o El arte en España. En contrapartida, estas
últimas siempre fracasaron, mientras que aquellas relativamente pronto consiguieron crearse
un público suficientemente estable como para tener continuidad.

De las técnicas gráficas y fotográficas
Fue en el siglo XVIII cuando se produjeron las más importantes novedades técnicas y de producción de estampas: por un lado se comercializaron los soportes preparados y quedaron
estandarizados los tamaños tanto de éstos como del papel; por otro lado, a la belleza fría y precisa del buril –cuyo lenguaje formal alcanzó al incierto aguafuerte, hasta entonces el medio por
excelencia para la creación artística–, se fueron sumando otras técnicas que se adecuaban
mejor en la reproducción de las nuevas formas de dibujar y en la apreciación del claroscuro.
A la invención del aguatinta, técnica de mancha que venía a completar la línea del aguafuerte, y la importancia que cobró desde finales de siglo la modernizada y renovada manera
negra o grabado al humo, entre otras razones por la incorporación del aguatinta, se sumó, a
partir de los años veinte del siglo XIX, el uso del acero como soporte por ser más resistente que
el cobre, permitiendo aumentar enormemente las tiradas. La introducción de este nuevo metal
trajo consigo nuevas prácticas como fue la experimentación con procesos mixtos –buril, aguafuerte, aguatinta, manera negra, grabado a puntos, etc.–,31 apartando definitivamente a los
defensores de la pureza de la técnica, cuestión que precisamente fue uno de los grandes lastres que hubo en España.
El desarrollo de las técnicas citadas fue un tanto tortuoso en nuestro país debido tanto a las
circunstancias históricas como a la práctica y la política artística. Si los sucesos del cambio de
siglo, desde el definitivo ascenso de Godoy hasta la guerra contra Napoleón, dieron al traste
con realidades y proyectos ilustrados sumiendo de nuevo en el atraso al país, la represión que
sucedió al periodo del trienio constitucional vino a rematar la situación; por último, aunque Fernando VII muere en 1833, la regencia de María Cristina no trajo consigo la inmediata liberalización de la práctica de las técnicas gráficas que, para entonces, apenas estaban desarrolladas debido a la censura y la política artística que se había seguido.
Aunque nunca llegó a alcanzarse en España un sistema de las artes que permitiera un mercado saneado y activo en la producción y venta de estampas (Vega 2004, 87-90), lo cierto es
que los esfuerzos ilustrados por fomentar el grabado, introduciendo su enseñanza en la Academia de San Fernando, habían dado sus frutos y se había creado, gracias al magisterio de
Manuel Salvador Carmona y a los pensionados de otras academias o instituciones para el
fomento de las artes, un plantel de profesionales del grabado en talla dulce que atendía con
calidad la demanda de la sociedad, siendo en Madrid, Barcelona y Valencia donde más floreció este arte.
Pero fue Salvador Carmona –y con él la Academia directora de las artes–, quien con más
ahínco rechazó las novedades que traía el progreso: se negó a que existiera una escuela de
grabado al aguafuerte, nunca enseñó el aguatinta o el grabado a puntos, y, por supuesto, ni
se planteó la posibilidad de introducir el revolucionario sistema de grabar en madera desarro-
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llado por Thomas Berwick en torno al año 1771, que denominamos xilografía. Y de todo ello
se tuvo noticia con relativa prontitud: por ejemplo, Bartolomé Sureda en 1796 presentó a los
académicos de San Fernando muestras de las novedades introducidas por los ingleses, especialmente Sandby, en la práctica del aguatinta y diferentes muestras del nuevo grabado en madera; y si cito a este artista es porque el cometido principal que tuvo a lo largo de toda su vida fue
estar al tanto de las novedades que se producían en dibujo y grabado, con fines científicos y
artísticos pues compartían la misma arena, del mismo modo que años más tarde será también
él uno de los pioneros en el uso de la litografía y en relacionarse con el daguerrotipo.
En cuanto a la litografía, cuya gran revolución como dije es ser una técnica basada en
principios químicos y no mecánicos, efectivamente hubo que esperar a que Napoleón fuera
confinado en Santa Elena para que se expandiera definitivamente por todo el continente, incluida España donde, como ocurrirá más tarde con el daguerrotipo, llegará primero a Barcelona,
en 1814, y posteriormente a Madrid, en 1818. Pero en nuestro país no hubo ocasión de que se
afianzara y se formaran litógrafos de calidad. Tras el restablecimiento en el trono de Fernando VII en 1823, la censura no sólo afectó a las publicaciones periódicas, sino también a la producción de estampas: José de Madrazo obtuvo un cuestionable privilegio exclusivo de diez
años que ejerció en régimen de verdadero monopolio impidiendo que se abrieran otros talleres y que se radicara la técnica entre los naturales del país, pues en su mayoría fueron litógrafos extranjeros los que trabajaron en el Real Establecimiento Litográfico y todos los materiales
que se emplearon fueron de importación. Pero, además, en este establecimiento, gracias a la
versatilidad de la técnica, se asumió la producción de todo tipo de estampas en detrimento
de los grabadores españoles.32
En conclusión, en 1837, dos años antes de tener noticias del daguerrotipo, y momento en
que se desmantela el establecimiento de José de Madrazo ante la pérdida definitiva de la
protección de la corona, en España no había en realidad grabadores de calidad en metal, el
revolucionario grabado en acero poco más que se conocía su existencia gracias al trabajo desarrollado por François Bellay para la élite social.33 Tampoco se practicaba el grabado en madera aunque fascinaba a los jóvenes miembros de la familia Madrazo hasta el punto de imitarlo
sirviéndose de la litografía. Es en las páginas de El Artista, donde podemos leer este paradójico comentario:
Increíbles son los progresos que de algunos años a esta parte ha hecho en Francia e
Inglaterra el grabado en madera, infinitamente menos costoso que el grabado en acero
y cobre, y elevado ya por algunos artistas a su grado de perfección de que no parecía
susceptible.34
Por último, apenas se había comenzado a difundir la litografía. Desde 1835 hasta 1840 aproximadamente la producción litográfica española se vuelve a caracterizar por el deficiente papel
y la mala calidad técnica, y en los casos en que sabemos que el litógrafo era un buen profesional, entonces normalmente la estampa queda deslucida por la impericia de los estampadores y los operarios que debían encargarse de hacer la tirada. Se puede concluir que prácticamente litografía y daguerrotipo se introdujeron en España a un mismo tiempo, y a veces por
las mismas personas: por ejemplo, Vicente Mamerto Casajús en Sevilla (Yánez Polo 1987).

38

Ver, registrar, interpretar: técnicas gráficas para la reproducción de fotografía (1840-1880)

Por último, ni siquiera se sabía estampar grabado calcográfico lo que explica que Rafael
Esteve viajara a París para que le tiraran su obra magna. Y el problema se vio agravado, aunque no lo tratemos por falta de espacio, por la progresiva y generalizada decadencia de la enseñanza del dibujo, y por la falta de una política proteccionista que acelerara el proceso de
introducción y desarrollo de las novedades que, como hemos visto, se daban a diario más allá
de nuestras fronteras. Si el daguerrotipo y el talbotipo venían principalmente a asumir las funciones que hasta entonces habían tenido las estampas, ¿cómo iban a arraigar en un país
que no tenía ni bien asentado el sistema de producción, distribución y comercialización de
las mismas? Si es cierto que en España hubo un Laurent que se paseo por el país fotografiando el patrimonio, lo cierto es que nunca existió un empresario del perfil de Goupil, y si citamos este dinámico editor francés fue porque precisamente con él trabajaron los más relevantes pintores españoles del momento cuyas obras, reproducidas a partir de fotografías, tuvieron
difusión tanto en Europa como en Estados Unidos a través de la red de agentes comerciales
que tuvo la compañía, pero también a través de la reproducción en los periódicos ilustrados:
sirvan de ejemplo La vicaría de Mariano Fortuny, grabada por Carretero de “fotografía de Goupil”, o La Serenata de Jiménez Aranda grabada por Rico en las mismas circunstancias, y ambas
publicadas en La Ilustración Española y Americana.35 En conclusión, la situación que se creó
cuando llegó el daguerrotipo era estructural y se arrastrará a lo largo de todo el siglo.
Por lo general el afianzamiento de las técnicas gráficas y fotográficas en España ha venido de la mano del patrocinio regio o gubernamental, y ha interesado por igual a científicos y
artistas. Ahora bien, los que finalmente prosperaron, cada uno con sus condicionamientos, fueron el grabado en talla dulce, objetivo prioritario de los ilustrados, la litografía cuando se empeñó en la empresa Fernando VII, y la fotografía en las figuras de Clifford y Laurent, cuya actividad, es cierto, tuvo parte de iniciativa personal pero también fue en gran medida auspiciada
desde la misma corona o el gobierno. Por otro lado, algo más compartieron litografía y fotografía en un principio: aunque hubo particulares que se interesaron por los nuevos inventos e hicieron ensayos, las obras de calidad estuvieron en manos de artífices extranjeros, dándose la circunstancia, en el caso de la fotografía, de que a Clifford nunca le consideraron sus
contemporáneos un representante de la fotografía española.36
Por su parte, el daguerrotipo una vez colmado el interés de científicos y artistas dejará de
tener actualidad porque nadie lo patrocinará; en estos términos le escribía Pedro de Madrazo
a su hermano Federico el 8 de abril de 1841:
No puedes figurarte que poco instinto de bellas artes hay en el público –te digo porque estoy
viendo todos los días las cosas que se aplauden; porque el mamarrachista Van Halen es
aquí un Horacio Vernet […] Aquí se habla en un reducidísimo círculo del Daguerrotipo.37

De la litografía y el grabado en acero a la xilografía
En la actualidad son muy escasos los daguerrotipos que conservamos de los primeros años
de la práctica de esta técnica en España, y todavía son aún más raros aquellos que presentan
vistas urbanas o monumentales, aunque sabemos que este fue el motivo principal hacia el que
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se dirigió la cámara en un principio, entre otras razones porque así es como se hicieron las
demostraciones públicas del nuevo invento. Teniendo en cuenta que fue el grabador Ramón
Alabern y Casas –hijo de Pablo y hermano de Camilo, ambos grabadores–, quien se desplazó a París para aprender la nueva técnica y quien hizo en Barcelona la primera demostración, no extraña que también fuera él quien estuviera involucrado en la publicación España,
obra pintoresca de Francisco Pi y Margall, cuyo primer y único tomo vio la luz en 1842. El medio
que se eligió para reproducir los daguerrotipos fue el grabado a buril y aguafuerte en acero,
técnica que, como hemos visto, también era novedosa en el país.
Se puede decir, entonces, que esta empresa fue doblemente moderna. No obstante, hay
algunos aspectos que parece interesante tener en cuenta cuando miramos las estampas. En
primer lugar, hay que destacar la destreza de los grabadores –además de Ramón Alabern trabajaron Ángel Fatjó y Antonio Roca–, y su capacidad para dar unidad visual a las diferentes
vistas, transmitiendo el efecto de fidelidad que producía el daguerrotipo. Ayuda a ello, sin duda,
que el grabado en acero produce siempre una imagen gris plateada, de modo que, sin llegar
al efecto de espejo, sí tiene una similitud tonal; la estampa se nos muestra como un positivo
permanente de esa frágil y evanescente imagen del daguerrotipo que le hacían altamente perecedero; pero recordemos que el daguerrotipo es también un negativo y así, a los ojos del grabador, la cercanía es mayor pues precisamente una de sus destrezas es la capacidad para trabajar sobre una imagen negativa e invertida que posteriormente se hará positiva en el papel.
En este sentido, la idea de registro rápido lleva unida una voluntad interpretativa, no se trata
sólo de reproducir la realidad sino de transmitir el efecto del daguerrotipo, y basta comparar,
por ejemplo, la manera en que Antonio Roca maneja los útiles para reproducir un dibujo de Luis
Rigalt del modo en que lo hace cuando copia un daguerrotipo, siendo en ambos casos temas
de paisaje: Vista de la cascada de San Miguel de Fay y Costa de Garraf y Paso de la Falconera y subida a la iglesia de Castell de Fels.
Por otro lado, la utilización de trazos breves y prietos en el modelado de las formas –algo
que precisamente es posible en el grabado en acero– hace que las líneas se pierdan en el efecto de mancha logrando una gradación tonal donde se manifiesta claramente la traducción puntual del efecto realista de las sombras: el claroscuro es fotográfico, no pictórico. También se
aprecia el punto ventajoso de la toma para evitar el efecto de aplanamiento, aunque estas
forzadas perspectivas son las que provocan mayores dificultades para los grabadores que
tienen que solucionar a la vez la confluencia de líneas con los efectos de luz y sombra. Por último, merece la pena observar el efecto de escenario que transmiten las estampas a pesar de
las figurillas que las pueblan, en el fondo es el resultado de esas tomas vacías propias del
daguerrotipo. Ahora bien, la introducción de figuras en las vistas arquitectónica era algo habitual tanto en pintura como en grabado, de hecho en el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, incluso en litografía, será frecuente que un especialista se ocupe de esta parte de la composición.
De la litografía se sirvieron para ilustrar el Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas
Baleares de Antonio Furió, otra obra pionera en la reproducción de daguerrotipos, que vio la
luz en Palma de Mallorca entre 1840 y 1844. Es fácil comprender porqué se empleó esta técnica y es que, desde un principio, el autor de la obra pensó en el “joven artista” Francisco Muntaner Llampayas debido al “uso esmerado” que hacía “de la prensa litográfica y de la máqui-
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na inventada por Mr. Daguerre”. Al contrario que en el libro anterior, aquí no se dice explícitamente cual de las estampas están sacadas del daguerrotipo, aunque algunas muestran una
nitidez de perfiles, una distribución de las sombras y un efecto de vacío que llevan fácilmente
a pensar en él, por ejemplo la Vista de Palma de Mallorca desde el Oeste, o la Plaza de San
Antonio, la primera litografiada por el citado Muntaner, la otra por Melchor Umbert. No obstante, es posible que para buena parte de ellas se empleara el daguerrotipo pero la interpretación visual que se hizo sobre la piedra fue adecuándolas al gusto y la perspectiva de herencia ilustrada, no olvidemos que uno de los más activos participantes en la empresa fue
precisamente Bartolomé Sureda. Por otro lado, la utilización del lápiz litográfico acerca el resultado al del dibujo, y no hay deseo alguno de reproducir el efecto visual del daguerrotipo. Digamos entonces que frente a España, obra pintoresca, la que nos ocupa visualmente es antigua:
el resultado recuerda al de la Colección de vistas de los sitios reales, serie litográfica publicada por el Real Establecimiento Litográfico cuyas entregas se repartieron entre 15 de abril de
1835 y el 1 de marzo de 1836, donde se reproducían los cuadros de Fernando Brambila, profesor de perspectiva de la Academia de San Fernando, fallecido el 22 de marzo de 1834.38 En
este sentido merecer la pena observar que no son las posibilidades técnicas las que subrayan
o atemperan el efecto fotográfico en la estampa, sino el ánimo y la mirada de quien trabaja.
El daguerrotipo se emplea aquí como registro pero el objetivo no es él, sino la composición.
A medida que avance la fotografía, tanto en lo que se refiere a su difusión en la sociedad, como
a las mejoras técnicas, se irá haciendo más presente la sintaxis visual fotográfica también en
los medios gráficos de reproducción, incluso cuando no se pretende hacer explícito su uso. La
obra que mejor ilustra ese paulatino tránsito de lo que podríamos calificar la vista pintoresca,
a la estampa que muestra una vista realista es la magna serie Recuerdos y bellezas de España que vio la luz en once tomos entre 1839 y 1865, obra de otro artista catalán, Francisco Javier
Parcerisa.
El empeño de este viajero fue recorrer el país para registrar principalmente los monumentos y paisajes, una empresa que le ocupó toda la vida. Por la misma información que suministran las estampas, sabemos que comenzó dibujando del natural, con relativa frecuencia
incluye la fecha en que hizo el registro –por ejemplo el tomo cuarto dedicado al reino de Aragón lo recorrió entre septiembre y noviembre de 1844. Pero los volúmenes que vieron la luz en
la década de los cincuenta, y a pesar de la inscripción, se nos muestran con unas estampas
que, tanto en la toma, como en el efecto tonal y el registro lumínico, resultan familiarmente fotográficas. Quizás por ello en el volumen dedicado a Córdoba, publicado en 1855, en un momento dado emplea la expresión ‘sacado del natural’ y no dibujado. Realmente es inimaginable Parcerisa, especialista en vistas y por tanto familiarizado con la cámara oscura, recorriendo el país
sin una cámara fotográfica a esas alturas, pero a la vez es posible pensar que su mirada se fue
progresivamente alejando de los valores pictóricos que tanto potenciaba Ceán para acomodarse a los nuevos que mostraba la imagen captada y fijada bien por el daguerrotipo, bien por
las otras técnicas fotográficas.
Hoy no podemos conocer el uso que hizo Parcerisa de la fotografía pero merece la pena
destacar que explícitamente lo dice en el tomo dedicado a Sevilla, que vio la luz en 1856. La
fortuna que tuvo la técnica en esta ciudad avala nuestra hipótesis de la importancia que debe-

41

Ver, registrar, interpretar: técnicas gráficas para la reproducción de fotografía (1840-1880)

mos dar a la ausencia de patrocinio en la introducción de la misma en el resto del país. Como
afirma Lleó Canal (1997, 59), si hubo una innovación técnica que apasionó al duque de Montpensier, esa fue “sin duda la fotografía, que gracias a su activo mecenazgo conoció un desarrollo extraordinario en la ciudad”,39 y a partir de 1848 las más diversas técnicas y fotógrafos recalan en ella. Entre los fotógrafos se cuenta Francisco Leygonier, quien estableció un gabinete
en la calle Imperial donde exponía daguerrotipos, de retratos y vistas, y también hizo fotografía en papel. De este tipo debía ser la fotografía que utilizó Parcerisa de los Restos del anfiteatro romano, mientras que para la Torre del Oro y el interior de la catedral se sirvió de daguerrotipos; incluso es posible que él mismo hiciera el daguerrotipo de las estatuas de la puerta
lateral derecha de la catedral.
Los progresos de la litografía, sobre todo en sus aplicaciones industriales,40 hicieron que
ésta fuera una técnica que pronto se extendió por todo el país, pero en la misma medida fue
creciente su desprestigio artístico –algo que, por otro lado, no fue exclusivo de España. 41 Las
élites procuraron emplear los servicios del establecimiento parisino de Lemercier, si bien los
madrileños de Juan José Martínez y de Julio Donón fueron los más relevantes del país, tanto
por su calidad, como por las innovaciones técnicas, en sus talleres vieron la luz las primera cromolitografías de calidad. A ellos se sumó, entre otros, el establecimiento que abrió Agustín S.
Zaragozano quien, en octubre de 1861, creó la Sociedad foto-lito-zincográfica con el fotógrafo Antonio Selfa y el geógrafo Francisco López Fabra. Esta técnica se empleó tanto para reproducir estampas antiguas,42 como dibujos de actualidad.43 Ahora bien, esta empresa-sociedad
trajo también nuevos medios de reproducir fotografías, obteniendo por ello el privilegio de introducción (véase Apéndice I).
Hubo otras técnicas que se desarrollaron sobre bases fotográficas, como la heliografía, la
lito-fotografía, el grabado fotográfico, etc. De ellas se dieron noticia en España (véase Apéndice II) y algunas se introdujeron en las publicaciones periódicas (véase Apéndice III: “El grabado por la fotografía y la química”). Pero, sin duda, la técnica gráfica por excelencia en la reproducción de fotografía fue, como ya he dicho, la xilografía y el medio las revistas ilustradas.
En cuanto a la xilografía, hay que recordar que su introducción y afianzamiento en España
se puede situar entre 1836 y 1837. Por entonces el grabado en madera llegó a convertirse en
protagonista indiscutible de algunas veladas del Liceo Artístico y Literario madrileño: el habilidoso Vicente Castelló –futuro regente de la Calcografía Nacional–, provocaba la admiración
del público grabando a la vista dibujos de reputados artistas, entre los cuales se contaba Antonio María Esquivel. Además, en la xilografía el peso de la tradición fue prácticamente nulo,
adaptándose fácilmente a las nuevas necesidades sociales de modo que según se desarrolle
la técnica será la que más fuerte competencia hará a la litografía.
En el número 118 del Semanario Pintoresco Español –del 1 de junio de 1838– se publicaba un artículo sobre el grabado en madera donde se hacia una breve historia del mismo diferenciando entre la histórica entalladura y la moderna xilografía: “dos métodos totalmente extraños el uno al otro” pues “para el grabado en madera no se usa en el día de la punta sino de
agujas y buriles”. El 24 de septiembre de 1853 desde las páginas de La Ilustración se afirmaba que “en el grabado en madera estamos como vulgarmente se dice en mantillas, pues este
arte es tan difícil de comprender y de ejecutar como cualquiera de los otros”, y añadía:
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Grabar en madera no es como generalmente se cree el cortarla según ha indicado el dibujante por medio del lapicero; es menester interpretarlas; es necesario que el grabador
empape su imaginación en el espíritu del artista primitivo. Este grabado tiene en su carácter especial que es el de croquis y dibujo de efecto un claro oscuro más marcado que el
del acabado que es exclusivo del cobre y el acero. No tiene ni puede tener estilo, pues
el querérselo dar sería sacarlo de su quicio; es necesario conservar el carácter del artista que ha hecho el dibujo: sólo le es permitido al grabador dar a las líneas la regularidad
irregular que sólo es asequible para el buril de muy pocos dibujantes: en las obras de
estos queda mucho que estudiar al grabador, pues el lapicero con un mismo grueso de
líneas produce una porción de tonos, al paso que en el grabado hay que calcular el grueso y la distancia de aquellas para obtener el resultado que se desea, además del aumento que han experimentado al recibir la tinta, cuyas dos circunstancias son el escollo en
que han tropezado y con que han luchado siempre los grandes artistas en este género.
Por otro lado, de todos son conocidas las dificultades que tuvieron los editores y empresarios de estas publicaciones periódicas para reclutar grabadores de calidad: desde Mesonero
Romanos quien siempre se preció de haberlo introducido44 a pesar de las duras críticas que
mereció por parte de Pedro de Madrazo45 por servirse de tacos grabados en el extranjero
–fue el madrileño Observatorio Pintoresco, que vio la luz en 1837 el primero en emplear
artistas españoles para estos fines–, hasta Ángel Fernández de los Ríos46 y Abelardo de Carlos. Entre las páginas del Semanario Pintoresco Español, La Ilustración, El Museo Universal y,
sobre todo, de La Ilustración Española y Americana,47 se encuentra una parte de la historia
de la fotografía española: la dedicada a monumentos y obras de arte en un primer momento
–así es como se familiarizó el público con la obra de Clifford y Laurent, y parte de su fama se
debe a ello–, y a noticias y novedades donde, con el tiempo, tuvieron cabida múltiples fotógrafos aficionados que remitían las positivas, como se decía entonces, a las redacciones.48
También a través de las publicaciones ilustradas los españoles entraron en contacto con
la fotografía internacional, pues fueron muchos los clichés de importación que se emplearon
para ilustrar los textos, y buena parte de ellos eran reproducciones de fotografías, pensemos
que desde 1848 la expresión ‘d’aprés une photographie’ comenzó a acompañar muchas de las
xilografías que se publicaron en L’Illustration, fundado en 1843.49
El devenir de la relación fotografía/xilografía fue de la interpretación a la reproducción, dándose la circunstancia de que en la década de los sesenta del siglo XIX ambos medios recibieron el impulso definitivo (véase Apéndice III y IV). En un primer momento el paso ineludible del
dibujante introducía esa libertad creativa que supone la selección del detalle y la búsqueda de
un buen efecto del conjunto del que ya hemos hablado y es común a toda obra grabada. Él
introducía un efecto del que dependía el resultado final y esto afectaba por igual a las fotografías de monumentos, de reproducciones de pinturas, como a las escenas de actualidad e,
incluso, a los retratos.
Que se hiciera común el retrato fotográfico entre los españoles no significó que no hubiera
de reproducirse para multiplicarse. Es más la sustitución de la litografía por la fotografía fue
mucho más paulatina de lo que en un principio se ha creído, no solo en las galerías de retra-
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tos fue la técnica plana la que dominó el panorama durante toda la década de los cincuenta,
sino también en cualquier tipo de demanda de retratos. Por ejemplo, Julio Nombela (1976, 266)
cuenta cómo las barricadas de Madrid se adornaron “con ramos de flores, coronas de laurel
y retratos en litografía de Espartero, de San Miguel y de la mayor parte de los generales victoriosos” para celebrar en julio de 1854 el triunfo de la revolución y el abrazo de O’Donell y
Espartero. Veinte años más tarde era el grabado el que había asumido esa labor, así en la carta que Juan Valera remitió a Juan Moreno Gueto, fechada el 18 de noviembre de 1874, le comentaba con satisfacción:
Espero la fotografía para darla al punto al dibujante y grabador, que me saquen una preciosa lámina para adornar a Pepita Jiménez” (Romero Tovar 2003, 569).50
El mejor calibre para valorar la creciente presencia del retrato en la prensa ilustrada son los
números: El Museo Universal empezó por publicar veinticuatro en 1857; en 1870 La Ilustración
Española y Americana daba ochenta y tres; diez años más tarde alcanzaba el número de ciento sesenta y dos; y en 1896 eran doscientos treinta y ocho. En definitiva, como escribía Pérez
de Guzmán el 22 de diciembre de 1907 en las páginas de la revista:
El gusto universal moderno, sobre todo después que la fotografía ha hecho tan fácil y
económico el culto de la iconografía, ha dado en estos últimos tiempos un privilegio de
reproducción al retrato, como nunca lo había disfrutado (p. 381).
Por otro lado, el trabajo del dibujante era fundamental para componer escenas donde se
combinaban elementos que previamente habían sido documentadas, bien a través del apunte dibujado, bien a través de tomas fotográficas. Estos corresponsales artísticos que también
merecieron el título de dibujantes de redacción, o dibujantes de actualidades y que serían sustituidos por el reporter (Apéndice III), se trasladaban al escenario de los hechos para poder
ambientar con veracidad y realismo los textos sirviéndose en muchas ocasiones de la fotografía.51 En definitiva, en estas estampas o grabados de composición no podemos llegar a apreciar la creación del fotógrafo sino la del dibujante quien trabajaba sobre el taco y su pensamiento era el que con mayor o menor destreza abría el grabador.Y esta era la idea dominante todavía
en la década de los setenta. Por ejemplo, en la amplia cobertura que hizo La Ilustración Española y Americana (segundo semestre 1876, 404) del malogrado Mariano Fortuny, junto a la carta remitida por Pedro de Madrazo a su sobrina Cecilia, viuda del pintor, se publicó el “Depósito del corazón”, sacado “de una fotografía que nuestro buen amigo Padró […] envió al inteligente
D. Bernardo Rico” rogándole “que la publique interpretada por su diestro buril”.
Esta situación no cambió cuando se introdujo en la revista citada una de las grandes novedades: el pintor Dióscoro Teófilo de la Puebla sustituyo el dibujo a escala de su pintura La maja
al balcón por una fotografía que fue grabada y publicada el 1 de enero de 1872 (p. 10) con la
breve anotación “grabado sobre fotografía”. Es evidente que fue un paso fundamental de la
interpretación a la reproducción, pero la gran revolución vino con el sistema desarrollado por
Pannemaker quien había “sabido elevar el arte del grabado en madera a tal punto de perfección” que “la talla dulce” no ofrecía “contornos más puros, ni detalles más precisos, ni tono más
rico, ni sombras más desvanecidas.52 El procedimiento que se empleaba para reproducir “las
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obras de arte y los dibujos del natural” consistía en obtener directamente sobre la madera una
prueba fotográfica del cuadro o dibujo que se desea grabar, en vez de copiar estos al lápiz; y
la supresión del dibujante, que servía de intermediario entre el pintor y el grabador, y tiene
inapreciables ventajas bajo el punto de vista de la exactitud, impone en cambio al grabado una
tarea muy difícil: éste no tiene ya por guía los rasgos del lápiz, que se traducen luego en
tallas más o menos profundas y más o menos unidas, sino que se halla completamente aislado en presencia de una composición en la cual los claros y las sombras están representados
por tintas desvanecidas con perfecta uniformidad, sin más diferencia entre ellas que la indicada por los mismos tonos, más o menos oscuros. Aquí no valen la ciencia del geómetra y la
habilidad del obrero; se trata de comprender, de adivinar, de interpretar la obra de arte: es necesario de todo punto ser artista.
El empleo de este procedimiento ha asegurado a M. Pannemaker un lugar privilegiado entre
todos sus colegas, porque le ha permitido tratar la madera como sólo se había tratado hasta
ahora el cobre y el acero; por eso el eminente artista ha conseguido tan magníficos resultados,
y merced a su distinguida colaboración en el periódico, podemos dar a nuestros suscriptores
el grabado que figura en las páginas 376 y 377 como les hemos ofrecido otros semejantes que
no tienen de común con el grabado ordinario en madera sino los instrumentos de su ejecución.
A la vista de las fotografías reproducidas en La Ilustración Española y Americana se puede decir que estamos ante una verdadera ventana de ese medio sin negar la existencia de una
sintaxis propia de la xilografía, pero realmente con los avances técnicos en la trasferencia de
la imagen y el virtuosismo de los grabadores se le puso tal sordina a esta técnica gráfica que
resulta tan silenciosa como el propio fotógrafo ante la cámara. Sobre la idea de la reproducción
mecánica de la realidad podemos concluir que se llegó a la reproducción mecánica de la
fotografía, que en el fondo es lo que opinaba la Academia de San Fernando. No obstante, es
interesante ver cómo en los comentarios que se hacían a estos grabados también se fue
educando al público en no valorar la fotografía: lo que aparecía en la imagen y en todo caso
el trabajo del grabador era lo que se tenía en cuenta, por más que dijeran el nombre del fotógrafo. Esto explica el cuestionamiento como arte del fotograbado y las dificultades que hubo
para valorar su calidad (Apéndice III). Pero, para acabar, quisiera subrayar que con este nuevo medio no sólo desapareció el grabador sino también se llevó por delante el lenguaje lineal
y la interpretación, dando definitivamente comienzo a la era de la mancha y la reproducción.
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NOTAS
0 * No podría haber escrito estas páginas sin la ayuda que Luis Fernández Colorado me ha prestado en las cuestiones bibliográficas; sin la generosidad de Carmelo Vega, que me dio a conocer la existencia de un ejemplar
incompleto de El propagador de la fotografía, revista sobre la que prepara un estudio y a la que he podido acceder gracias al buen hacer de Belén García Jiménez y Pilar Sáez Lacave, entusiastas amigas dispuestas a rastrear y obtener todo tipo de copias y fotocopias en las bibliotecas y archivos franceses; y la paciencia y colaboración de Concha Herrero, Álvaro Molina y Greta Carrete, cuya disponibilidad siempre va acompañada de una
sonrisa. Este estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación HUM2005-0612/ARTE.
1. Desde luego es fundamental subrayar que simultáneamente se pudieron alcanzar dos medios de reproducción que cambiarían los métodos de producción, uno para las obras bidimensionales, y otro para las tridimensionales; hay que tener en cuenta que las estampas de reproducción de escultura nunca llegaron a ser tan convincentes como las copias en mármol, bronce u otro material; igualmente esto explica la innovación visual que
supuso la fotografía estereoscópica de esculturas y el éxito que tuvo entre el público. Sobre este tema véase
Fawcett 1995.
2. En cuanto el perjuicio que traería la reproducción de escultura consideraba que “resultará otro mal y es el de
quedarse sin trabajo todos los que devastan mármol, pues los mismos escultores después de hecho su modelo de mármol, podrán sacar estatuas de mármol por medio de este mecanismo, pues el resultado no puede
ser más satisfactorio”; de hecho, comentaba que ya se vendían por ahí “estatuitas hechas de este modo, sacadas de las antiguas”.
3. La reproducción de dibujos fue motivo de continuas investigaciones también durante todo el siglo XIX, y sin duda
la fotografía fue un gran auxiliar; véase, por ejemplo, La Ilustración Española y Americana, la sección ‘Revista
de Ciencias Aplicadas’ del primer semestre de 1873 (p. 62). Esto da una idea de la lentitud con la que fue desapareciendo la figura del dibujante en la cadena de producción de imágenes; sobre la nómina de artistas dibujantes activos durante la segunda mitad del siglo XIX que trabajaban para las revistas ilustradas véase el número conmemorativo de ese mismo periódico publicado el 22 de diciembre de 1907, especialmente las pp. 366 y
379-381.
4. En la relación de Daguerre con Niépce el primero nunca valoró los experimentos de este último para copiar automáticamente estampas, instándole por el contrario a que captara las imágenes de la cámara oscura, pero hay
que tener en cuenta que la litografía había desarrollado con éxito técnicas para reproducir estampas antiguas.
5. Como afirma Alpers (1987,119), ya Hooke en su Micrographia de 1664, consideraba que el “ojo, ayudado por la
lente, era un medio que permitía al hombre pasar del engañoso mundo del cerebro y la fantasía al mundo concreto de las cosas”.
6. Entre las “herramientas, utensilios y materiales pertenecientes al arte del Grabado” se anota “una cámara obscura” en el inventario de los bienes de Salvador Carmona redactado en 1778 (Blanco Mozo 1997, 301).
7. Sirva de ejemplo, para tomar conciencia del alcance de esta relación, la manera en que se recibió en Japón este
invento tan europeo. Cuando llegó la fotografía el término que inmediatamente se aplicó para denominarla fue
el de shashin, el mismo que se daba a las pinturas que utilizaban la perspectiva y el claroscuro propio de occidente, del mismo modo que a la cámara oscura se le llamó shashinkyo “o espejo para copiar la verdad”; agradezco a Alejando Rodríguez Medina la ayuda que me ha prestado en lo relativo a esta cuestión.
8. Efectivamente, se sabe que el mejor original para grabar, era sobre todo si hablamos de reproducción de pintura, una copia a tamaño pequeño y tener a la vez a la vista el cuadro, pero era extremadamente raro que se
dieran estas circunstancias y lo común era tener un dibujo para grabar que se transfería al soporte, o copiar una
estampa.
9. Tengamos en cuenta que este mismo proceso ha sido el vivido por la fotografía, para Ivins (1975) desde luego
no caben en ella las distorsiones propias de los otros modos de comunicación, y precisamente este planteamiento es el que rebate Jussim (1983) quien analiza la influencia del medio y la estructura en la transmisión
de la imagen.
10. No hay que suponer que esa distancia fuera siempre a favor de la fotografía, por ejemplo Ruskin evolucionó
en sentido inverso y, tras haber sido un ferviente defensor del registro de la cámara, acabó convencido de que
los artistas gráficos serían siempre superiores a ella (Freitag 1979-80, 119).
11. Del mismo modo que la reproducción de obras de arte fue una actividad fundamental de grabadores y litógra-
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fos, también para la fotografía fue una aplicación prioritaria, piénsese en las campañas fotográficas desarrolladas por el South Kensington Museum (sobre este tema véase Hamber 1996). Desde luego, en este sentido fueron definitivas las mejoras tecnológicas, casi podríamos tildarlas de revolucionarias, que tuvieron lugar en el
ámbito de la fotografía desde la década de los cincuenta en adelante. Pensemos, si hablamos por ejemplo de la
reproducción de pintura, que la fotografía partió de las mismas posibilidades que las estampas –tenía capacidad para reproducir el tema, la composición, el dibujo, el claroscuro y una idea general del estilo del artista-,
pero con el tiempo acabó superando todas las limitaciones: la fotografía poco a poco sería capaz de reproducir la superficie pictórica en su materialidad expresiva, la pincelada, la destreza, el empaste, la pigmentación y,
finalmente, el color. Pero la ponderación de estas posibilidades fue un proceso más lento de lo que en un principio podría parecer y, desde luego, esto es aún más patente si nos referimos a España.
12. No obstante tenemos constancia de que se practicó, por ejemplo en la sesión del 15 de julio de 1863 celebrada en la Sociedad Fotográfica de Cádiz, José Fernández Celis, presentó una prueba de “un retrato en tamaño
de placa del general Castaños, reproducción de litografía, sacada con objetivo Woighlander y virada con bicarbonato de sosa, ácido cítrico y oro”, y Manuel Roche “dos pruebas en tercio, reproducción de grabados, sacados con objetivo de media de Jamin, combinado para retratos y virados con fosfato de sosa y oro”, El propagador de la Fotografía, núm. 17, 15 de junio de 1864.
13. Finalmente parece que todos resultaron infructuosos según se desprende del epistolario con su hijo Federico
(Díez 1998; Madrazo 1994).
14. Téngase en cuenta que mientras que en 1851 se pensaba que el Louvre debía coleccionar y exponer fotografías de obras de arte que no estuvieran representadas en sus colecciones, y en 1853 Roger Fenton es ya el fotógrafo del British Museum, las primeras peticiones oficiales para fotografiar obras del Museo del Prado tienen
lugar en 1858 y todavía en 1864 no era posible comprar fotografías en la institución; la primera petición oficial
de Laurent para realizar trabajos fotográficos en el Museo del Prado es de 1871 (Pérez Gallardo 2004, 266-269).
Hasta 1890 fue la Casa Laurent la única encargada de fotografíar las obras del museo, en 1893 comienza
esta misma actividad Mariano Moreno, pero finalmente en 1900, tras un contencioso, es J. Lacoste quien se erige en único sucesor de los fondos de Laurent (Segovia y Zaragoza 2002, 43-44).
15. Es importante recordar que la apreciación de la fidelidad al original que ofrecía la fotografía vino en gran medida a través de la reproducción de obras y objetos de arte, especialmente la pintura, cuando se pusieron de manifiesto las enormes distorsiones que se registraban en las estampas, y este proceso está íntimamente unido al
desarrollo de la Historia del arte. Sobre este tema véase Freitag 1979-80; Fawcett 1983, Leighton 1984; y
Hamber 1995. También es interesante el cuestionamiento que hace sobre la ciencia del arte, su relación con la
arqueología y el servicio del fotograbado en su estudio y difusión en las páginas de La Ilustración Española y
Americana (22 de diciembre de 1907, p. 378); sobre la aplicación de la fotografía a la arqueología en España
véase González Reyero (2005).
16. En los números correspondientes al 25 y 28 de diciembre de 1833. Igualmente se denunciaba la falta de renovación de las formas de producción mientras que más allá de nuestras fronteras habían “simplificado tanto sus
métodos de ejecución y tienen a la mano diestros obreros, y a escoger a la puerta de casa hasta los más menudos utensilios de que pueden necesitar […] que no es posible concurrir con ellos a mercado alguno”.
17. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid.
18. Es interesante subrayar que a pesar de ser mucho menor el tiempo que se empleaba para hacer una xilografía,
ésta se valoraba en términos similares; en 1878 (2º semestre, p. 146) La Ilustración Española y Americana daba
el siguiente aviso a sus suscriptores: “El cuadro de Doña Juana la Loca, original de D. Francisco Pradilla, que
ha obtenido por su relevante mérito el Premio de honor de la Exposición General de Bellas Artes celebrada en
esta corte el presente año, y que hoy se haya sometido al examen y juicio de un público cosmopolita en la Exposición Universal de París, ha sido dibujado por su mismo autor para le Empresa de la Ilustración Española y
Americana y grabado por el artista D. Arturo Carretero, quien ha invertido más de seis meses de asiduo trabajo en terminar esmeradamente la difícil obra que le había sido encomendada […] Verdadero sentimiento tiene
la empresa porque esta obra artística, digna reproducción del cuadro, y la de más mérito, sin duda alguna, de
todas las de su clase que se han presentado en la Exposición de París, no haya sido examinada por el Jurado
de aquel grandioso certamen, a causa […] del largo espacio de tiempo empleado en su ejecución, por exigirlo
así el esmero y la delicadeza del trabajo”.
19. Las cursivas se encuentran en el original.
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20. Aunque con el grabado en madera se planteará la posibilidad, pero nunca llegó a cubrirse la plaza (Carrete
Parrondo 1980; Vega 1987, 149-153); por otro lado tampoco se consideró entre los posibles pensionados a los
grabadores en madera a pesar de la críticas que mereció esta circunstancia por parte de Ángel Fernández de
los Ríos desde las páginas de La Ilustración el 24 de septiembre de 1853 (p. 382).
21. Los documentos se conservan en al archivo familiar, agradezco a José Luis Diez que me facilitara su consulta.
Por otro lado, es interesante recordar la actividad desarrollada por J. Laurent cuando llegó a España en este
ramo de la industria.
22. Hubo academias provinciales como la de Cádiz que sí acogieron en sus exposiciones a la fotografía; en este
sentido merece la pena recordar que también fue pionera en relación con la litografía.
23. La publicación decidió tomar la iniciativa para hacer la exposición redactando unas normas y abriendo una suscripción para costearla. El eco de la fotografía en el número 7 recogió la idea, pero no parece que contaran
con ningún apoyo más, ni siquiera tuvieron mucho éxito entre los fotógrafos.
24. Téngase en mente la rivalidad en la que nació este periódico en relación a La Ilustración Española y Americana, mencionada en la necrológica del fundador de este semanario, Abelardo de Carlos, fallecido el 6 de abril de
1884 (La Ilustración Española y Americana, 8 de abril de 1884, pp. 211-214), y contada con bastante pormenor en el número conmemorativo del cincuentenario (Ilustración Española y Americana, 22 de diciembre de
1907); la situación llevó a solicitar en 1870 un informe al Regente de la Calcografía Nacional sobre la calidad del
grabado en ambas publicaciones (Vega 1988, 156-158).
25. Esta idea de la vulgarización a través de la fotografía la tenían en el fondo hasta los defensores de ella, como
los editores de La Ilustración Española y Americana (22 de diciembre de 1907, p. 381): “Respecto a nuestras
grandes catedrales, el catálogo artístico de La Ilustración Española y Americana, antes de que la fotografía las
vulgarizase, fue toda una revelación cuando en el mundo se supo que no eran solo León, Burgos, Toledo,
Sevilla y Santiago las poseedoras de estos edificios elevados a grandiosos monumentos nacionales”.
26. Las láminas se conservan en la Calcografía Nacional; sobre la edición de esta obra véase Blas Benito, Romero de Tejada y Urrutia de Hoyos 1988.
27. El fondo fotográfico de la Casa Laurent (posteriormente Ruiz-Vernacci), conservado actualmente en el Instituto
del Patrimonio Histórico Español, fue fundamental para la confección del catálogo monumental de España, iniciado en 1900, y piedra angular del desarrollo de la disciplina en nuestro país; su herencia visual es posible registrarla muy avanzado en el siglo XX, entre otras publicaciones en el verdadero hito editorial del Ars Hispaniae.
28. En 1907 Juan Pérez de Guzmán planteaba desde las páginas de La Ilustración Española y Americana la
cuestión ‘La fotografía y el fotograbado ¿son arte?’ (véase Apéndice III).
29. Es interesante constatar la pervivencia de la idea muerte=fotografía en España; uno de los textos más relevantes fue el publicado en El Museo Universal/La Ilustración Española y Americana, de 25 de diciembre de 1869
(p. 14), en el cual se afirma: “Es curioso lo que se observa en los resultados mecánicos de esta fábrica de
dibujo. Una vez encerrada la naturaleza viva por medio de la luz en el seno de la cámara oscura, la imagen nace
muerta. Si se trata de la figura humana, allí están en efecto reproducidos con pasmosa exactitud y con realidad admirable todos los pormenores […] todo está allí expresado; solo falta la expresión de la vida. Si nos fijamos en la reproducción de un paisaje […] todo se nos ofrecerá en mortal perspectiva; todo inmóvil, frío, helado, muerto. Parece que la superficie del cristal incubada por los rayos de la luz solo produce cadáveres […] El
hecho es que todo muere en sus manos […] La fotografía sólo acierta a ofrecernos la rigurosa exactitud de
sus restos mortales”. A pesar de ello, en realidad es un escrito en defensa de la fotografía porque “como todos
los descubrimientos, ha venido en su tiempo, cuando era necesaria, cuando la industria la ha reclamado”,
pues “si la fotografía no acierta a dar a sus estampas la vida que les quita, en cambio es la expresión viva del
realismo en que mueren las artes y las letras […] la imaginación del hombre todo lo anima, pero la imaginación se iba apagando y fue preciso que brotara la luz de la cámara oscura”.
30. En el Palacio Real de Madrid se conserva una tarjeta postal con la Vista de una gran ola que choca con el dique
de la roca de la Virgen en Biarritz (inv. 10202501), fruto de la correspondencia entre la princesa Victoria Eugenia de Battenberg y su madre la princesa Beatriz de Sajonia Coburgo Gotha con Alfonso XIII.
31. Sobre este tema son fundamentales los estudios de Hunnisett (1980 y 1998), especialmente este último para la
cuestión de la diversidad y combinación de técnicas, su afianzamiento y desarrollo.
32. Sobre el progresivo deterioro de la publicación de estampas calcográficas y la masiva importación del extrajeron durante los años de la ‘Década Ominosa’ da cumplida cuenta el artículo, ya citado, de La Estrella.
33. De origen francés, fue uno de los litógrafos que trabajaron para José de Madrazo en el establecimiento del Tívo-
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li y la obra que conservamos de su mano grabada en acero son todo retratos: Carlos María Isidro, María Francisca de Braganza y Borbón, Fernando VII, María Cristina de Borbón, Manuel González Salmón, José Moñino
y Redondo (se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid).
34. El primer comentario en este sentido se hizo ya en la segunda entrega (t. I, 1835, p. 24), el texto citado figura en
la sexta entrega, p. 72.
35. La primera en el segundo semestre de 1876 (pp. 324-325), la última en el primero de 1877 (p. 9). Según González López y Martí Ayxelá (1994, 98, nota 194), Laurent fue el fotógrafo preferido por Federico de Madrazo, y
durante su estancia en Granada en 1871 Mariano Fortuny aprovechó para que fotografiase algunas de sus
pinturas para remitirlas a Goupil.
36. Entre los comentarios que mereció desde El Propagador de la Fotografía (núm. 1, 15 de octubre de 1863), la
exposición organizada por la Sociedad Fotográfica francesa para que coincidiera con el Salón de ese año se
citan las fotografías “tomadas de España por Mr. Clifford, ya difunto”, pero al final del artículo se añade: “Esperamos que en la próxima exposición no veremos figurar solamente, como representante de la fotografía española a un extranjero, sino que tanto los fotógrafos públicos como los privados, harán un esfuerzo para enviar trabajos que puedan figurar dignamente al lado de los de otros países”. En el número 10, de 29 de febrero de 1864
insiste en estos términos: “En la última exposición francesa, la fotografía española brilló por su ausencia, pues
si bien hubo fotografías hechas en España no lo fueron por fotógrafos españoles, por más que los dos individuos premiados residieran entre nosotros hace tiempo”.
37. No debió ser ajeno a ello que Isabel II siempre sintió predilección por la miniatura a pesar de ser un arte que
se encontraba ya en decadencia a comienzos de la década de los treinta, por lo menos eso se deduce de las
palabras introductorias de Segunda Martínez Robles en Las españolas náufragas quien hace la siguiente declaración en la edición de 1831: “La necesidad [...] me hizo atreverme a hacer retratos de miniatura, sin principios
de dibujo, para proporcionarme la subsistencia con decoro, y ayudar en lo que me fuese posible a mi familia desgraciada. En un principio mis borrones me produjeron más de lo que yo podía esperar. Van transcurridos muchos
años y mi suerte no varía; habiéndose aumentado mis necesidades y minorado los aficionados a retratarse, tengo que aparecer como autora sin merecerlo”.
38. Se relaciona también con lo que en aquellos momentos se consideraban viajes pintorescos en los cuales la litografía fue la técnica por excelencia (Vega 1990, 332-340).
39. Sin duda la rivalidad existente entre Isabel II y su cuñado invitan a pensar que también esto influyera en el
desinterés de la reina por la nueva técnica, aparte de su gusto ya mencionado por la miniatura. Sobre la historia de la fotografía en Sevilla es fundamental el libro de Fontanella y García Felguera (1994), en cuanto al tránsito de la estampa a la fotografía véase Vega 1993.
40. Por ejemplo, Andrés Conga obtuvo en 1878 privilegio de invención por un procedimiento para obtener una impresión litográfica en hojalata; por su parte también lo obtuvo la viuda de Lizarde e hijos de Tarazona “por una impresión litográfica con baño que resiste el agua hirviendo y con otro que no la resiste, con destino, el primero a la
fabricación de conservas alimenticias de todas clases, y el segundo a cajas de cerillas fosfóricas” (La Ilustración
Española y Americana, primer semestre de 1878, p. 11).
41. En 1845 Antonio Neira Mosquera publicaba Desengaños de una piedra litográfica donde se puede leer: “En otros
tiempos un retrato era un título de gloria: la litografía reemplazó a la pintura al óleo, a la miniatura y al lápiz.
Años pasados estaba reservada la litografía para la arqueología y los viajes, ahora sirve para todo como un tonto: las caricaturas de los periódicos, las tarjetas de visita, las papeletas de entierro y la pólizas de un a oficina, ha
reemplazado a las batallas de Velázquez, a las vírgenes de Murillo y a los cuadros de costumbres de Alenza”.
42. El ejemplo más señero es la reproducción de la brutal estampa Grande hazaña! con muertos de Los Desastres de la guerra de Goya ilustrando el artículo de Arturo Mélida publicado en la revista de élite El Arte en España con motivo de la primera edición de la serie (1863, pp. 266-281).
43. Como por ejemplo el descarrilamiento del ferrocarril de Mediodía el 28 de marzo de 1867 o el incendio del Conservatorio de música y declamación de Madrid el 20 de abril de 1867, publicados ambos en el periódico Los sucesos, cuyo lema era ‘describe y dibuja’, del 4 y 23 de abril de 1867 respectivamente. En este último se dan,
según los responsables del periódico, las dos razones fundamentales para emplear esta técnica, fidelidad y rapidez: “Respecto a la lámina que hoy ofrecemos, obtenida por el método foto-lito-zincográfico, sólo debemos
decir que es una representación fiel del siniestro. Empleamos este procedimiento, por ser el más breve. Si no
tiene la pureza de líneas de un grabado, al menos del dibujo son la mayor exactitud, y con una brevedad tal que
a haber publicado ayer número, hubiésemos podido ofrecer esta lámina a nuestros constantes favorecedores”.
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44. Además de en sus memorias se puede leer la Introducción a la nueva época del Semanario Pintoresco Español (tomo I, enero de 1846, pp. 1-3). En ese momento F. Navarro Villoslada declaraba: “Nos hemos propuesto
darle un carácter verdaderamente español, sin que un sólo grabado sea debido a buriles extranjeros”.
45. Además de las críticas contemporáneas en No me olvides, Pedro de Madrazo publicó en el primer semestre de 1882 de La Ilustración Española y Americana (pp. 7-14) el artículo “Los periódicos ilustrados de Madrid.
Alegación de vivos y muertos llamados a juicio con motivo de una declaración de mayor de edad”. Años
después en la misma publicación, con motivo del número conmemorativo del cincuentenario (22 de diciembre de 1907) se tildaba el texto de Madrazo de “comparación apologética” y se trataba de dar una visión
más objetiva sobre la prensa ilustrada en el artículo “Los predecesores de La Ilustración Española y Americana” (pp. II-IV).
46. La cuestión del grabado fue una de las grandes dificultades para sacar el periódico, y desde el número 1 de
La Ilustración (3 de marzo de 1849) Fernández de los Ríos periódicamente se refería a ello, bien quejándose de la falta de un apoyo similar al que los periódicos de su clase encontraban en otros países (por ejemplo, nº 36, 6 de agosto de 1851; nº 201, 1 de enero de 1853), bien la dependencia hacia los grabadores. En la
entrega del 5 de enero de 1850 se lee: “los grabadores no tienen costumbre de abrir láminas de actualidad, ni
han adquirido por lo tanto hasta ahora ese estilo de grabado ligerísimo, pero de buen efecto, que admiramos
en las Ilustraciones extranjeras”. El 3 de enero de 1852 el número comienza con un largo artículo sobre cómo
se confecciona el periódico, incluido el grabado en madera (véase Apéndice III); finalmente en el número del
26 de noviembre de 1853 se comunica a los suscriptores la existencia de “un taller de grabado al servicio de
La Ilustración, y el concurso activo de los dibujantes con cuyos trabajos contamos tantos años hace, nos ponen
en el caso de consignar con el buril todo lo importante, todo lo curioso que ocurra en el interior. La vista del
salón de los Campos Elíseos y de La feria de Sevilla, que publicamos hoy, son una muestra de los trabajos
que preparamos”.
47. La manera de trabajar en esta técnica y su evolución nos han quedado descritas en estas publicaciones (véase Apéndice III).
48. Esto tampoco es tan novedoso como cabría suponer pues durante el siglo XVIII se demandaba dibujos para grabar entre artistas y aficionados, el caso señero que podemos mencionar es el de Juan de la Cruz y su Colección de trajes de España tanto antiguos como modernos.
49. Sobre el uso de la fotografía en esta revista véase Gervais (2003). Por supuesto que en igual medida ocurrió
con The Illustrated London News; el primer periódico español que tuvo como referente ambas publicaciones fue
La Ilustración. Periódico Universal, que vio la luz en Madrid el 5 de marzo de 1849, si bien en su presentación
al público evidencia el retraso y las dificultades que había en España (véase supra nota 46).
50. Agradezco a Carmen Menéndez Onrubia que me facilitara esta noticia. Es interesantísimo conocer cómo fue penetrando el retrato fotográfico entre las familias españolas, y tiene particular interés cuando se refiere a los pintores;
un excelente caso para hacer el seguimiento es la correspondencia de los Madrazo. Federico se queja de cómo
los retratados no pueden soportar las sesiones para posar –”la fotografía ha acostumbrado a todos a sesiones
de pocos minutos y las que pasan de hora y media parecen insoportables”- y las interesantes observaciones que
hace sobre el retrato sacado de fotografía (González López y Martí Ayxelá 1994, 96 y 110).
51. Caso señero es el de Juan Comba, pero otros dibujantes de redacción en La Ilustración Española y Americana (22 de diciembre de 1907, 379) fueron Pellicer, los Padró i Pradilla.
52. Comentario a El aguacero, La Ilustración Española i Americana, segundo semestre de 1877, p. 317.
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APÉNDICE I
El propagador de la fotografía, núm. 7, 15 de enero de 1864
Sociedad foto-lito zincográfica. Esta sociedad, que viene trabajando desde octubre de 1861 y que se compone
de los Sres. D. Antonio Selfa, fotógrafo; de D. Francisco López Fabra, geógrafo de la dirección de correos, y de D.
Agustín S. Zaragozano, litógrafo, acaba de publicar una circular-prospecto ofreciendo sus servicios, y dando algunas muestras de los resultados que ha obtenido en la reproducción de impresos, dibujos, grabados, pergaminos,
etc., hallándose entre ellas una hoja del único ejemplar que existe de la primera edición del Quijote y otra de la Gaceta más antigua de Madrid que se conservan en la Biblioteca Nacional. La real cédula de privilegio de introducción
se ha concedido para obtener reproducciones fotográficas en todas escalas e impresiones por medio de la fotopapirografía y tintas crasas, y por las operaciones químicas denominadas foto-litográficas, foto-zincográficas, fotopapirográfica, y por el método anastálico.
En las muestras que acompañan a la circular nos agradan con preferencia las páginas del Quijote y Gaceta,
pues los grabados y otros retazos de impresos les falta limpieza y no existen medias tintas. Otros trabajos hemos
visto en que se había remediado en parte este defecto y creemos que con nuevos ensayos y con la inteligencia que
poseen los introductores de este sistema lograrán que desaparezca por completo.
La Sociedad se halla dispuesta a remitir el prospecto a todas las corporaciones e individuos que lo pidan a la
administración calle del Desengaño, número 29, litografía de Zaragozano.

APÉNDICE II
El propagador de la fotografía, núm. 7, 15 de enero de 1864
Nuevo método de grabado por medio de la fotografía. Inventado por Mr. Emilio Placet, Ingeniero
En nuestro número anterior hablamos de este invento al anunciar los resultados obtenidos por el señor Vallejo,
hoy vamos a indicar las principales bases del método de M. E. Placet.
“La heliografía y la lito-fotografía, es decir, el grabado y el dibujo por medio de la luz, sobre metal o sobre piedra son las más bellas aplicaciones de la fotografía.
El punto de partida del método de M. E. Placet es sin disputa el mismo de su predecesores. Una materia, que
la luz hace insoluble, se echa sobre una plancha; una vez seca se solariza debajo del cliché que se quiere reproducir; después con ayuda de un disolvente se quitan las partes que no están modificadas por la acción de la luz. Entonces las partes insolubles forman sobre la plancha un relieve que moldeado y sumergido en un baño galvánico, resulta una plancha grabada del modelo que se quiere reproducir.
Llegamos a la parte original del procedimiento. Su autor ha observado que el grabado que se obtiene de este modo,
no presenta ninguno de los detalles y medias tintas del modelo, y he aquí la reflexión que ha hecho, y con la cual ha
conseguido triunfar de esta dificultad. En las medias tintas la luz no ha hecho que la capa sea insoluble en todo su
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espesor; las partes que las forman, son en efecto muy delgadas para que puedan resistir al disolvente, y ceden a la
acción del lavado. Para obviar a este inconveniente grave, bastaría con verificar la insolación del modo contrario; es
decir, exponer la placa sensible a la luz por debajo* de la materia y no por encima, como se tiene costumbre.
Entonces el disolvente será aplicable sobre la cara opuesta a la que recibe directamente la luz, teniendo la cara
que ha sufrido la insolación un sostén conveniente; las partes que constituyen las medias tintas permanecerán, y las
planchas grabadas después de ser moldeadas sacará toda la finura del modelo: las medias tintas se conservarán,
y resultarán relieves proporcionados a la intensidad de la acción de la luz que ha recibido en aquellos sitios.
De estos estudios ha sacado M. E. Placet muchas aplicaciones muy interesantes. Vamos a limitarnos a exponer
la manera de ejecutar su método en un caso de los más prácticos y sencillos.
Dado un dibujo, un modelo cualquiera que se desee reproducir, se principiará por hacer tirar una prueba sobre
cristal, después se vierte sobre este cliché una capa de materia sensible (betún de Judea, gelatina bicromatada,
etc.) que se somete a la insolación, el cristal por encima, de modo que la acción luminosa principie por el lado de
la capa sensible que está adherida al cristal. Se somete entonces el cliché a la acción del disolvente (aceite de nafta o benzina para el betún de Judea, agua caliente para la gelatina bicromatada); las partes que la luz ha hecho
insolubles forman relieves, cuyo espesor dependen de la cantidad de luz que ha penetrado en las partes correspondientes al cliché.
Se moldea este relieve con yeso, y aparecen los menores detalles en hueco sobre este soporte intermediario, con
ayuda del cual y por medio de los métodos comunes de galvanoplastia se sacará en seguida una plancha grabada
en hueco o en relieve, según la naturaleza del cliché, la materia empleada y el tiempo de exposición a la luz.
Este primer método heliográfico de M. E. Placet es notable por la sencillez y economía con que se hacen
todas las operaciones, pudiendo asegurar esto porque M. Placet ha explicado su método a varias personas y le
ha practicado delante de ellas.
Las sustancias sensibles que pueden emplearse son las que ya son conocidas de todos, tales como el betún de
Judea, las sales de cromo, las de urano, etc.
El betún de Judea da un grabado muy fino y delicado, pero con poco relieve.
Para conseguir esta última condición es preferible emplear la mezcla de gelatina y de bicromato de potasa o
de amoniaco. Este método tiene además la ventaja notable de permitir reforzar los relieves, si se cree que no
son suficientes. Nada más sencillo, en efecto, que repetir la misma operación hasta que se obtenga el resultado
que se desea.
Aunque M. E. Placet insiste sobre todo en el empleo de fotografías sobre cristal, como clichés modelos, ha buscado sin embargo el reproducir directamente los grabados sobre papel. En este caso se operará del mismo modo
después de hacer trasparente el papel, y que sea impermeable al disolvente, lo cual se consigue mojándole en una
solución de gelatina o cualquiera otra sustancia que llene el objeto; no ejerciendo el disolvente ninguna acción sobre
ella, se podrá quitar con facilidad de la prueba, una vez terminada la operación.
Además, no hay necesidad de operar sobre el mismo dibujo sino trasportar la prueba sobre cristal, gelatina, mica,
hule, etc., e impresionando siempre del lado de la materia que sirve de sostén. Principiando la coagulación por la cara
que está en contacto con su soporte, queda la imagen totalmente fijada sobre éste después del lavado.
Nosotros no seguiremos al autor en los detalles de las manipulaciones que indica para obtener los mejores efectos en las diversas circunstancias que con tanta extensión ha estudiado. Diremos solamente que en los reportes
sobre metal hechos por medio de hojas de gelatina, o de un dibujo sobre papel con capa de esta sustancia, se puede reemplazar el betún mezclado con tintas grasas por el jabón de plata, cuya acción es más pronta.
En resumen, el conjunto de las operaciones, tales como las ha combinado M. E. Placet, constituye un método
con ayuda del cual se obtendrá sin recurrir al dibujante y al grabador pruebas fotográficas o heliográficas de cualquier modelo o dibujo.

El propagador de la fotografía, núm. 8, 30 de enero de 1864
Grabado fotográfico. M. Disderi ha dirigido a M. Lacan, redactor del Moniteur de la Photographie una comunicación sobre un nuevo procedimiento de grabado heliográfico y creemos interesante algunos de sus párrafos, que
extractamos a continuación:
“Por los procedimientos de MM. Girard y compañía, dice, se puede con una negativa sobre cristal, y con ayuda
de su nuevo descubrimiento, obtener en veinte y cuatro horas la imagen de esta negativa grabada sobre una plancha de cobre, lo cual permite estampar millares de ejemplares en algunas horas.
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Este inmenso progreso es la última palabra de la fotografía en negro; con él se abre una nueva era y le permite prestar su concurso, lo mismo a todas las industrias como a todas las obras artísticas, no tan solo por la escrupulosa exactitud de la reproducción, sino por su increíble rapidez.
Algunos ejemplos entre mil.
Supongamos un grabado hecho por una de nuestras glorias artísticas; que tenga 25, 30 o 50 centímetros de
alto; el grabador, ha necesitado dos, cinco o diez años de un trabajo asiduo para crear esta plancha. En veinte y
cuatro horas, si es necesario, el método Girard y compañía crearía una plancha idéntica o reducida que dará
pruebas irreprochables.
Aquí tenemos una reunión de bronces, mármoles, orfebrería, joyería, encajes, bordados, medallones, etc., colocado todo sobre un mueble esculpido con arte.
¿Cuánto tiempo necesitará la mano del hombre para crear sobre una plancha de acero la imagen de todas estas
maravillas de nuestras industrias, y sobre todo, cuánto talento no necesita para reproducirlos fielmente?
En veinte y cuatro horas, se obtendrán los dibujos y grabado de la plancha con una exactitud y una finura
admirables.
Hasta hoy no podía la fotografía, con motivo de estas dificultades, servir para ilustrar las obras tipográficas; esta
dificultad está ya vencida con el grabado fotográfico; las láminas que formen parte de una obra podrán obtenerse
en algunos días sin destruir el original del artista.
En fin la fotografía grabada ha ensayado todo y puede aplicarse a todo, a la industria como a las artes; puede reproducir los mapas y planos necesarios para el ejército; reproducir y multiplicar las riquezas de nuestros
conservatorios, la maquinaria y los monumentos, los navíos, etc., etc.; en fin ella puede, en caso necesario, tomar
el cuadro de uno de nuestros primeros maestros, y en el espacio de algunos días circular el grabado por el mundo entero”.
M. Disderi es uno de los individuos de la Sociedad que va a explotar este nuevo invento.

El propagador de la fotografía, núm.16, 30 de mayo de 1864
Exposición francesa de fotografía
En la actual exposición se han presentado muestras muy variadas de los diversos procedimientos de foto-litografía, grabado, pruebas sobre esmalte, etc. estimulados sus autores por el concurso o premio fundado por el duque
de Luynes, de las cuales vamos a ocuparnos:
– M. Poitevin, uno de los primeros que con más constancia se ha ocupado de esta clase de trabajos, ha expuesto muy buenas pruebas de lito-fotografía. M. Lemercier que explota este sistema, ha expuesto pruebas por el método de Poitevin a la gelatina bicromatada, y por el de los MM. Barreswill, Davanne y Lerebours, con betún.
El método de MM. Barreswill, Davanne y Lerebours parece que da resultados más suaves y que se acercan más
a la fotografía común, que el método de M. Poitevin, que reproduciendo admirablemente el efecto de la piedra, si se
compra con las fotografías comunes parecen empastadas.
– M. Morvan, cuyo método hemos descrito en El Propagador de 15 de noviembre, nº 3, ha expuesto un mapa
de la isla de Ischia, cuyos detalles son muy satisfactorios; esta muestra es un calco de un grabado en acero ejecutado sobre piedra por la acción luminosa. Es notable también el pórtico de la catedral de Reims, obtenido por
medio de una prueba en papel.
– M. Placet, de cuyo procedimiento nos ocupábamos en El Propagador de 15 de enero último, ha presentado grabados de mucha finura, y según parece se ocupa en este momento de explotar su procedimiento en grande escala.
– M. Garnier que es uno de los más antiguos obreros del grabado por medio de la fotografía, ha demostrado
en las pruebas que ha expuesto que no han sido inútiles su trabajos. Como no hemos hablado hasta hoy de este
procedimiento, vamos a dar acerca de él algunos detalles. Sobre la superficie metálica se extiende una capa de
un líquido formado con bicromato de amoniaco y una sustancia con pez. Se pone al sol bajo la prueba que se vaya
a reproducir (positiva, grabado, etc.); se espolvorea después con una materia resinosa cualquiera, la cual se adhiere solamente a las partes en que no ha obrado la luz, encontrándose trazada de este modo la prueba sobre el
metal; en esta forma solo queda que someter esta superficie a las operaciones ordinarias del grabado. Una
prueba, copia de Fragonard, demuestra hasta qué grado de finura puede llegarse con este procedimiento. Los mismos autores exponen la reproducción de un croquis de Corregio obtenido por medio de un procedimiento ideado
por los mismos hace ya algunos años, pero que han perfeccionado mucho posteriormente.
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– MM. Lafon de Camarsac y Poitevin han presentado varios esmaltes fotográficos muy notables, sus retratos
que no han sufrido ningún retoque tienen un encanto natural.
Además de los que llevamos citados han expuesto varios trabajos MM. Pouncy, Pretsch, Asser, Regnault, Swan,
Lafolye, etc.
– M. Soulier ha presentado unas pruebas trasparentes sobre cristal magníficas.
– M. Samson ha enviado unos bellos cristales fotográficos.
– Mad. Laffon ha expuesto muestras de fotografías en seda para transparentes, inventadas por ella; viendo
que al lado de muy buenas pruebas las hay muy malas, da lugar a creer que no todos los clichés son a propósito
para este género de fotografías.
– En las reproducciones de cuadros sobresalen siempre MM. Binhgam y Marville. La exposición abunda en esta
clase de obras más numerosas en esta que en la anterior.
– M. Dragon ha presentado sus fotografías microscópicas o stanhopes.
– El grupo mayor de la exposición es sin contradicción el que contiene las muestras de la foto-escultura de M.
Villeme, cuyo procedimiento describimos en nuestro número de 30 de enero último.

APÉNDICE III
Semanario Pintoresco Español, nº 118, t. III, 1 de junio de 1838, p. 617
Las ventajas del grabado en relieve sobre madera o cobre es la de poder multiplicar indefinidamente las pruebas
por medio del clisaje o politipación, y en las obras en que las figuras ocupan un lugar determinado junto al mismo
texto, la de poder colocarlas sobre cada una de las hojas en que deben ir, e imprimirlas al mismo tiempo que aquel.
Para el grabado en madera no se usa en el día de la punta sino de agujas y buriles; se abre la madera del mismo modo que el cobre, con sola la diferencia de que en el grabado sobre metal se ahueca el mismo dibujo, y en el
grabado sobre madera se excavan las entretallas, y se desprenden de esta suerte en relieve las partes que debe
reproducir la impresión, al paso que se rebajan las partes blancas.
Las herramientas que suelen servir para este trabajo son un marco pequeño de madera en cuyo centro hay una
abertura cuadradas, en la cual se coloca la plancha o madera en que se ha de grabar. Para sujetar firmemente la
pieza atraviesan lo grueso del cuadro dos tornillos uno a lo largo y otro a lo ancho.
Para el grabado de viñetas y otras obras se emplea sola la madera, pero en lugar de trabajarla en láminas siguiendo la hebra, se graba sobre trozos derechos que deben escogerse cuidadosamente entre troncos de mediano grueso, de color amarillo rojizo, que no tengan nudos, alburas ni grietas, y en una palabra bien sanos y secos, condiciones sin las cuales no se podrá sacar un partido ventajoso de ellos.
Los buriles y agujas son más cortos que los que se emplean para abrir en cobre.
Las hojas de las agujas son a menudo anchas, y tienen puntas más o menos agudas y afiladas. Las agujas
redondas deben emplearse más generalmente, porque dejan más pie a los cortes, y porque en las líneas afestonadas u onduladas no raen los bordes del corte al volver como lo harían las agujas cuadradas; estas son mejores para
los cortes rectos y los cruzados. Se usa también de un buril-aguja, llamado lengua de gato para los trabajos más
delicados y metidos, pues da la conveniente profundidad sin ensanchar el corte.
Superfluo es decir que el dibujo para grabar le hace el dibujante sobre la madera misma con pluma, o lápiz, y
que debe evitar en lo posible el cruzado de líneas en todas direcciones, como se hace sobre el cobre, porque este
género de trabajo presenta grandes dificultades que pocos artistas son capaces de superar.
Es necesario empezar siempre por fijar y terminar lo interior de la figura que se graba, antes de desprenderla
enteramente de la superficie de la madera que la rodea, la cual la da solidez mientras se trabaja, y la preserva de
los accidente irreparables que pueden sobrevenir.

La Ilustración, Periódico Universal, 3 de enero de 1852, p. 2
Y ya que del grabado en madera se trata, ofrecemos a nuestros lectores algunas noticias generales de este arte.
Un trozo de boj bien seco, cortado horizontalmente, formando un cuadrado perfectamente plano y liso por la superficie, a escuadra y de la altura de la letra de imprenta, ligeramente bañado con una preparación de albayalde y goma,
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sirve al dibujante para trazar en él con lápiz de plomo, como sobre un papel, la imagen que se trata de grabar. Aprobado el dibujo* pasa a manos de un grabador, cuyo trabajo consiste en sacar con buriles* de diferentes dimensiones y formas, que se emplean según que se trata de rayar, de hacer cruzados* o de vaciar* todas las partes del
dibujo que en la estampación* han de resultar blancas, dejando en relieve lo que ha de aparecer negro. En los casos
en que el dibujo corre mucha prisa, se corta en diferentes trozos, que se encargan a varios grabadores, y se unen
nuevamente después de concluidos por medio de largos tornillos de hierro, que aseguran en sentido horizontal unos
pedazos a otros. Desgraciadamente en España, por razones que no son de este lugar, cada grabador trabaja aisladamente, o cuando más, ayudado de algunos aprendices; no hay todavía, ni lo habrá probablemente, como una
empresa del género de la nuestra no lo organice, un taller de grabado en grande, en el que varios artista inteligentes trabajen bajo la dirección de una sola persona, que conociendo la especialidad de cada cual, haga que las láminas pasen por manos de todos, para que uno, por ejemplo, raye los cielos*, otro pique los árboles*, otro grabe las
carnes y los paños*, otro haga los terrenos*, etc. etc. y que dé en fin la última mano a la obra, retocándola escrupulosamente. Este sistema, planteado generalmente en el extranjero, no sólo facilita la perfección de los grabados,
sino que buscando en cada individualidad, aquello para que es más apta y expedita, abrevia extraordinariamente
los trabajos, y hace posibles esas grandes láminas, cuya oportunidad admiramos en los periódicos pintorescos, y
a las cuales tenemos en España que renunciar con harta frecuencia.
Volviendo ahora a la estampación, diremos que para dar cierta entonación a un grabado, es preciso graduar
convenientemente la presión que ha de recibir cada detalle de él: este es el cargo del prensista o del maquinista;
cargo pesado, enojosísimo y difícil. La primera operación es poner a nivel exacto, por medio de alzas, los grabados y los caracteres, luego, sobre una cartulina, se saca una prueba del grabado que se trata de imprimir, y con la
ayuda de un instrumento cortante, se van rebajando sobre la cartulina las partes que no deben salir completamente negras, graduando por lo que se quite el mayor o menor color que debe tomar. Terminado este trabajo, el cartón correspondiente a cada grabado se pega sólidamente a la parte del tímpano de la prensa o a la del cilindro de
la máquina* que oprime el papel sobre el grabado; fácilmente se concibe que una lámina que corresponde con exactitud a un cartón recortado gradualmente, recibirá una presión más o menos fuerte, y por lo tanto tomará tintas más
o menos vivas, según que la cartulina ha sido más o menos profundamente recortada. Sucede con harta frecuencia que este trabajo no es suficiente, y es preciso por espacio de hora s entera ocuparse en ir pegando pedazos de
papel sobre los puntos de la cartulina que no tienen bastante relieve y rebajar los que tienen demasiado.
Juan Pérez de Guzmán, “El grabado en madera”, La Ilustración Española y Americana, 22 de diciembre de 1907, p. VI.
Dióscoro Puebla fue el primero, entre nosotros que, en 1872, en vez de reducir para su reproducción el dibujo de
su cuadro La maja del balcón, sobre la plancha de madera, confió a la fotografía esta operación. No titubeó Capuz
en interpretar con el buril aquella obra artística de esta manera calcada sobre el boj. En ensayo salió bien, si no brillante. Rico aquel mismo año se lanzó a grabar, sobre la misma forma de dibujo, el Palacio del Infantado en Guadalajara, y Severini al años siguiente obtuvo resultados más estimables de la fotografía del Claustro gótico del colegio
dominico de San Gregorio de Valladolid. Indudablemente, la luz dibuja y detalla en lo que reproduce, con una precisión y una minuciosidad que ni el lápiz ni el cincel lograrán alcanzar jamás. La fotografía aplicada a la plancha
de madera, en todo lo que es estético, el retrato, el monumento arquitectónico, la reproducción de un lienzo o de
una estatua, tenía y tienen indubitables ventajas sobre el dibujo al lápiz, cualesquiera que sean las facultades del
dibujante; pero el grabado que no era reproducción de la naturaleza animada, ni de la inspiración del arte, tenía algo
de mecánico, parecido al ritmo y cadencia del instrumento de cuerda o tecla que se toca por manubrio: el tiempo,
el compás, el número, es la expresión matemática de la composición musical que interpreta, pero sin la que le imprime el sentimiento personal del que ejecuta con la voz o con la mano. A pesar de todo, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y
AMERICANA admitió con frecuencia las obras obtenidas por este procedimiento, de que nuestros grabadores sacaros muchos buenos ejemplares, hasta que en 1877, en Inglaterra, se reveló el genio de Pannemaker, el cual,
dotado de un profundo sentimiento artístico, y escogiendo para su ejecución obras de los maestros más insignes
elevó el grabado en madera transportando el original bajo el molde fotográfico, como a una simple cartulina a la
plancha de boj, a la altura artística del agua-fuerte y de la litografía.
El procedimiento de Pannemaker consistía en obtener directamente sobre la madera una prueba fotográfica del cuadro o dibujo que deseaba grabar, en vez de copiarlas con el lápiz. La supresión total del dibujante, que servía de intermediario entre el pintor y el grabador, ofrecía inapreciables ventajas desde el punto de vista de la exactitud; mas imponía, en cambio, al grabador una tarea muy difícil. El grabador no tenía ya por guía los rasgos del lápiz, que se traducían
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luego en tallas más o menos profundas y más o menos unidas, sino que se hallaba completamente aislado en presencia de una composición en la cual los claros y las sombras estaban representados con tintas desvanecidas con perfecta uniformidad por los mismos tonos, más o menos obscuros. Tenía, pues, que comprender, adivinar e interpretar la
obra de arte como si él mismo la produjera de nuevo, para lo que él, a su vez, había de ser un artista supremo.
Pannemaker trató la madera como hasta entonces no se había tratado más que el cobre y el acero, y la obra exquisita de su buril llamó, por su perfección, la atención del orbe entero, como si su procedimiento equivaliera a un arte
nuevo. Entonces LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA se puso al habla con él, y no habiendo podido obtener para ella
obras exclusivas de su taller, contrató que las que produjera vaciadas en planchas estereotípicas, no se dieran a luz
hasta aparecer simultáneamente, y en un mismo día, en la Illustrated London News, en L’Illustration de París y en LA
ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA de Madrid. La primera lámina de Pannemaker publicada por LA ESPAÑOLA Y AMERICANA era una reproducción del cuadro de M. E. Edwards, titulado en castellano El aguacero, y se dio a los suscriptores de regalo en el Suplemento al número XVIII de aquel año, correspondiente al día 22 de Noviembre.
[…]
La invasión desbordante de la fotografía, y de su hijuela y complemento el fotograbado, impuesta en el retrato
por su fidelidad, y en las actualidades por su rapidez, tan en armonía cin el vértigo, que hoy es la vida, ha tenido
forzosamente que restringir mucho la aplicación a ambos objetos del grabado en madera, confinándolo en la región
elevada del arte puro, o abatiéndolo al rango secundario del arte industrial. Sin embargo, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA
Y AMERICANA sigue rindiéndole culto y tiene a su lado artistas hábiles y geniales del buril. Prueba de ello son los grabados españoles que, alternando con los extranjeros, ha publicado en los últimos años, y especialmente lo es hoy
el que inserta en la plana central de este número, en todo lo demás puramente conmemorativo. El primor y el sentimiento, derrochados en esta obra artística, por D. Juan Sampietro, copiando fielmente e interpretando a maravilla las bellezas del cuadro de Román Ribera, titulado Bebedores flamencos, pertenecientes al Sr. D. Lorenzo García Vela, le ponen a la altura de los mejores que hoy se hacen fuera de España.
Juan Pérez de Guzmán, “El grabado por la fotografía y la química”, La Ilustración Española y Americana, 22 de
diciembre de 1907, p. VII.
La zincografía y el papel Gillot.- La fotografía y el fotograbado ¿son arte?.- Adopción de ambos en las Ilustraciones,
y creación del reporter fotográfico.- Otros procedimientos con base fotográfica.
A pesar de la organización dada a los talleres para obtener la mayor rapidez posible en la ejecución del grabado sobre madera, el procedimiento era lento para satisfacer al deseo, cada día más vehemente, de rapidez en la
información de los sucesos de actualidad por medio del dibujo y de la fotografía. Iniciáronse, pues, en los procedimientos de reproducción modificaciones tan radicales, que el grabado xilográfico, que tantos progresos había
conseguido realizar bajo el buril de Rico, de Capuz, de Severini, de Carretero, de Marcial y de Manchón, se vio amenazado de una proscripción total, o casi total, y hasta la misma labor de los dibujantes se oficio, ya que estos mismos descubrimientos e invenciones fueron impotentes para arruinar del mismo modo las grandes inspiraciones del
arte creador. La primera tentativa, la ensayó el sistema de grabado llamado zincografía, porque consistía en practicar el dibujo en ciertas condiciones sobre planchas preparadas de una aleación de zinc, en la que los reactivos
químicos operaban funciones muy parecidas a las de los ácidos en el grabado al agua fuerte. Este procedimiento
fue ensayado en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA el mismo año de 1870 por Ortego, en sus dibujos titulados
Romería de San Isidro (número XI), y luego al año siguiente de 1871, en sus Cuadros sociales (pág. 157) y en La
Nochebuena (número XXVIII). El resultado no fue favorable: la facilidad y la prontitud en obtener planchas grabadas
para el inmediato empleo de la estampación, eran cualidades que avaloraban estos clichés para publicaciones de
escasa finura; pero el grabado resultaba demasiado tosco para las exigencias de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA y, a pesar de la pericia y del prestigio de Ortego, no pudo prosperar.
Mayor afinación se obtenía de los grabados que se elaboraban con el procedimiento del papel estriado, conocido en España por papel Gillot; pero tampoco eran éstos adaptables a las condiciones tipográficas de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, aunque para nosotros los ensayaron Mélida en sus ornamentaciones y Badillo en sus
retratos. Las líneas hendidas y los blancos resultaban de muy poca profundidad: se desgastaban pronto y no servía para las grandes tiradas.
No obstante, el norte de todos los esfuerzos no se dirigía ni a uno ni a otro sistema de grabado. La fotografía en
todos su detalles alcanzaba rápidos adelantos, y el blanco de todos los afanes era buscar el medio de que ella
fuese la base permanente y sumamente económica del grabado en general.
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La fotografía, cuyos adelantos han sido tan rápidos como perseverantes, no quedaba satisfecha en sus aspiraciones dominadoras con el triunfo alcanzado de la aplicación directa de sus pruebas positivas a la plancha de madera en que se había de grabar sus reproducciones de la naturaleza y el arte. Se luchó hasta encontrar el procedimiento por el que, si la luz era el dibujante, la química había de ser el grabador, y al cabo se obtuvo el fotograbado,
que en breve había de extenderse por el mundo, multiplicando hasta lo infinito, y en virtud de sus fáciles operaciones mecánicas y de su relativa economía, así la difusión de sus producciones, como la copia de los paisajes, de los
monumentos, de las escenas de la vida real, que las lentitudes del lápiz y el buril, y la justa remuneración del trabajo con ellos ejecutados, limitan mucho, convirtiendo sus productos en un objeto precioso del arte y de la fortuna. Aunque el mundo entero se inundó inmediatamente del sinnúmero de publicaciones que la facilidad y la baratura engendraron para por medio de la estampa así obtenida, las Ilustraciones de antiguo abolengo no se amedrentaron,
y aceptándole en sus páginas, no sólo entraron denodadamente en el palenque de la abrumadora competencia,
sino que, para mantener su prestigiosa superioridad, desde luego plantearon una cuestión que todavía se discute
en la arena de los técnicos. La fotografía y su hijuela el fotograbado, ¿son arte? Los Museos públicos, los coleccionadores exquisitos, todavía no admiten como arte a la fotografía y a su hijuela el fotograbado. Las Ilustraciones
de más viejo abolengo en Inglaterra, en Francia y en España, a las que se han adherido tácitamente y sin ponerse de previo acuerdo las que después se fundaron en Berlín, Viena y Roma y las del Nuevo Continente, principalmente las norteamericanas, las consagraron en sus páginas como manifestación, progreso y expresión del arte contemporáneo; pero no confundiendo entre sí, ni todos los productos fotográficos, ni todos los fotograbados que por
los nuevos procedimientos se obtienen e inunda el mundo en las publicaciones de más varia índole, sino los que
son producto de hombres que no se sirven del objetivo por el objetivo, sino que saben emplearlos con vista e inspiración de artistas, como el dibujante su lápiz, el pintor su pincel y su cincel el que esculpe.
Mientras que la fotografía se llamó entre nosotros industria y mecánica simplemente, reproduciendo los monumentos más conocidos de la antigüedad, las obras más conocidas también de nuestros Museos y las que en los
públicos certámenes obtenían los premios de la superioridad, Laurent se hizo especialista de este genero de reproducciones, Laporta cambió el buril por los baños químicos sobre las planchas metálicas preparadas, y la fotografía y el fotograbado fueron como la nota mecánica del piano de manubrio en la interpretación de la música. La
fotografía, sin embargo, se elevó a arte; a arte también se elevó el fotograbado, y LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA volvió a enorgullecerse con las obras de la cámara obscura, manejada por talentos artísticos como los de
Kaulak* (Canovas del Castillo) y Ocharán; en tanto que se ha impuesto la rapidez fotográfica para los sucesos de
actualidad, sustituyendo a su síntesis en un solo dibujo, por su análisis en numerosas instantáneas fotográficas,
haciendo nacer un nuevo tipo característico en el periodismo ilustrado: el del reporter* fotográfico.
Las conquistas del dibujo y del grabado por la luz y la química, no se han contenido en los adelantos, cada vez
más luminosos, del fotograbado. Los conquistadores perpetuos de los secretos de la naturaleza y de sus agentes,
han inventado otra multitud de procedimientos de mayor o menor empleo en la ornamentación de las publicaciones
ilustradas. Por medio de la heliografía* se ha pretendido que, sí como la luz es el agente del dibujo en la cámara
obscura, el sol sea el instrumento directo del grabado por medio de la sensibilidad exquisita de diáfanas gelatinas.
Wooeburg fue el inventor de la fotoglyptica*, a quien Goupil compró el derecho exclusivo de su explotación en Francia. Albretch, en Munich, inventó la fototipi*a, que deja a las buenas copias fotográficas su carácter de suavidad y
dulzura de tonos en una gradación sin soluciones de continuidad. Los primeros ensayos de la cromolitografía y de
la cromocalcografía*, se hicieron sobre planchas fotoglypticas: practicáronse en Alemania, donde tuvieron por padres
y maestros a Kelleshoven, a Reganuy y a Prsion, y se llevaron al grado de perfección que hoy tienen por Engelmann, por Daty, por Hogasth y por Rowny. Con todo, lo que la ciencia y el arte unidos persiguen con tenacidad calenturienta, no es esto, sino que la luz, así como reproduce los objetos en sombra, los reproduzca con sus propios colores, y este es un problema que parece ya resuelto, aunque todavía no de forma de corriente aplicación. De todos
estos procedimientos, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA aceptó los productos a la vez y en igual grado que las
primeras publicaciones en Europa, en su afán de no quedarse atrás en ningún descubrimiento que atañese a su
programa primitivo, y de todas maneras para que en su páginas se encuentren siempre los testimonios tangibles,
así de los progresos que el arte realiza constantemente, como de su empeño en propagar en el vasto ambiente
en que circula por los dos mundos, estos mismos adelantos. Cuando el estado de las artes y sus medios lo han permitido, estos ensayos los han hecho con elementos del país; cuando en España se ha carecido de ellos, ha procurado importarlos de donde estuvieron en grado de mayor perfección; cuando estos esfuerzos se han estrellado
en dificultades que no ha estado en su voluntad vencer, los ha traído elaborados de fuera. Así, en sus páginas aparecen los primeros cromolitograbados que, con dibujos de artistas españoles de primer orden, hizo interpretar en
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Francia en los talleres de Goupil. Más tarde, y en fecha no lejana ciertamente, trajo para este servicio operarios pedidos directamente al extranjero. Mas teniendo en cuenta que todos esos procedimientos no pueden, por su naturaleza misma, constituir el núcleo de las publicaciones ilustradas de actualidades, las cuales debe forzosamente limitarlos a algunos suplementos especiales lentamente preparados, se ha apresurado a dar honrosa cabida en sus
páginas, pero no les ha otorgado la jerarquía y la estabilidad que los constituyera en perpetua permanencia, y a
semejanza también de lo que practican las grandes Ilustraciones de Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, sigue
otorgando al arte antiguo del grabado en madera aquella preferencia que eternamente preconizará, entre todas las
evoluciones del siglo, su eterna y reconocida superioridad, y se sirve con profusión del arte nuevo del fotograbado
y del procedimiento analítico de la fotografía, para continuar las evoluciones de principios y finalidades a través de
la evolución progresiva de los medios.
_______
* En cursiva en el original.

APÉNDICE IV
El propagador de la fotografía, núm. 8, 30 de enero de 1864
Revista fotográfica del año 1863
Hasta aquí nuestro inglés colega.- Nosotros quisiéramos añadir algo sobre los progresos hechos en nuestro país
durante el año 63, pero conocemos muy pocos, muchos más cuando nuestras lumbreras fotográficas se guardan
para sí sus adelantos, que ellas mismas aseguran son muchos, y no los quieren participar a los que saben menos
que ellos.
Algunas corporaciones científicas y cuerpos del Estado han establecido laboratorios fotográficos, pero creyendo que no deben imitar al sabio M. Spiller, del arsenal de Wolwich, si algo hacen se lo tienen muy calladito, y
temerosos sin duda de que la luz destruya sus trabajos, los guardan en la más completa oscuridad.
El retrato de tarjeta ha mejorado durante el año alguna cosa, y de algunas capitales de provincia hemos recibido pruebas muy bien acabadas.
Cadiz ha visto formarse en su seno la primera sociedad fotográfica, y como indicamos a su tiempo fundó El Eco
de la Fotografía, del cual solo dio a luz un número desde el mes de noviembre.
Sevilla, nos dio por los Sres. Crozart, hermanos, el colorido instantáneo y las pruebas barnizadas. Muchos enviaron los 500 rs. Que pedían los autores por explicar su método, recibieron la explicación y no lograron resultado alguno. Otros, que nosotros conocemos, lograron su deseo y sin explicación de ninguna clase, emplearon la anilina para
dar el colorido, y por medios muy fáciles obtuvieron el mismo brillo y el doble fondo.
En vistas solo hemos examinado los trabajos del Sr. Hervas, entendido aficionado, que ya conocen nuestros lectores. El Sr. Begue, fotógrafo en esta corte, ha expuesto también algunas vistas de Madrid y Toledo. La muerte de
M. Clifford paralizó la colección de vistas de España que, con tanto acierto venía sacando, y se ha anunciado que
van a publicarse por entregas, con su texto correspondiente. También se han distribuido por S. M. algunas albums
de las vistas que de muchos sitios de Andalucía, Cartagena y Murcia, sacó también M. Clifford, y que igualan sino
superan a las hechas antes por el mismo.
Las reproducciones de cuadros y estampas han sido bastantes, y creemos que sin escrúpulos podemos calificarlas de muy medianas.
Pruebas agrandadas solo hemos visto una hecha por el Sr. Martínez alonso y de que hemos hablado en otro
número, y los retratos de los duques de Montpensier, hechos por el Sr. Sierra y Payba, de Sevilla.
La foto-litografía, de que se ocupan, que nosotros sepamos, la Junta general de estadística, y la Sociedad
foto-zincográfica no nos ha demostrado ni nuevos adelantos ni trabajos notables.
Solamente los constantes trabajos del Sr. Vallejo han producido un primer ensayo de grabado heliográfico que
nos hace concebir muchas esperanzas para el porvenir.
También en el año 63 salió a luz nuestro Propagador. Hijo de un buen deseo y de nuestra afición al arte, recibió una acogida que no merecía. Ojalá logremos sostenerla en el año 64.
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RÉSUMÉ
L’une des plus grandes difficultés que rencontre l’historien est celle d’essayer de prendre du recul par rapport aux
processus de communication, d’assimilation et de distribution de n’importe quelle découverte ou invention, surtout
lorsqu’il s’agit de ceux qui, a posteriori, semblent avoir entraîné avec eux une profonde transformation dans la société,
et c’est le cas de la photographie. Cette conférence tente d’établir le contexte dans lequel s’incorpore ce nouveau
moyen, mais en essayant de le placer dans le contexte donné, avec la perspicacité qui est propre à John Berger,
lorsqu’il se demande dans About Looking (1980) : Qu’est-ce qui tenait lieu de photographie avant l’invention de
l’appareil photographique ?
Si on prend le cas espagnol, on peut compléter sa réponse, « la mémoire », pour éviter précisément que la
mémoire ne s’avère finalement quelque chose d’excluant et d’insaisissable et, par conséquent, d’irrécupérable.
L’action de voir, d’enregistrer et d’interpréter / reproduire se déploie à travers la relation qui existe entre le sujet et
le référent.
Le dessin, l’estampe, la peinture et la photographie sont le fruit de cette action. Logiquement, cette dernière a
dû se chercher une place parmi les autres, surtout au début, afin de se consolider : ce n’est qu’à travers ces moyens
qu’elle pouvait être interprétée / reproduite et assumer peu à peu les multiples utilisations et fonctions que les autres
avaient traditionnellement et nécessairement eu chacun à leur tour (en comprenant la nécessité en termes excluant).
Ce complexe enchevêtrement de relations et de substitutions avec les questionnements esthétiques et documentaires
qui lui correspondent est ce qui s’ébauche dans un devenir historique qui plonge ses racines dans l’époque illustrée,
c’est-à-dire au début de la Modernité qui a pour fille la photographie.

SUMMARY
One of the major difficulties faced by historians is how to put into perspective the manner in which a new invention
or discovery is communicated, assimilated and distributed, particularly an invention that subsequently brings about
a profound transformation in society, as is the case of photography. This discussion shall seek to establish the context
in which photography –the new medium– was positioned, in terms of the context of the time. John Berger, with
characteristic perspicacity, asks the following question in About Looking (1980): What became of photographic
moments before the advent of the camera?
Focusing on Spain we shall try to complement his answer –memory– to precisely prevent memory culminating
in something exclusive and negligible, and thus irrecoverable. The relationship that exists between subject and referent
leads to a series of actions of seeing, recording and interpreting/reproducing. The fruits of this action are: drawings,
illustrations, paintings and photographs. Logically the latter had to search for a place in which to consolidate itself
among the former, especially in the beginning: only via those media could it be interpreted/reproduced and continue
to take on the multiple usages and functions that were traditionally performed by the others, and thus becoming a
necessity (we understand the need in exclusive terms). This inter-related network of relations and substitutes, with
their corresponding aesthetical and documentary concerns, outlines a historical evolution whose roots go back to
the Age of Enlightenment, in other words the beginning of Modernity, the mother of photography.
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Pablo Ruiz
Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga

Introducción
La era digital que acaba de comenzar ha abierto todo un abanico de nuevas formas de gestión, divulgación, conservación, etc., de nuestras colecciones de imágenes fotográficas. Esta
transformación se ha producido en los últimos años impulsada por la necesidad de adaptación,
de forma un tanto rápida y acelerada, a las nuevos instrumentos digitales.
Las grandes empresas de tecnología punta comenzaron, a mitad de los ‘90 del siglo pasado, una trepidante carrera por el cambio de la sociedad analógica y mecánica, en una sociedad codificada en unos y ceros. Todos los ámbitos sociales, inspirados por lo que se ha llamado “nuevas tecnologías” se han apresurado a subirse a ese tren en marcha que se llama
mundo digital, impulsado por la locomotora de la comunicación en red.
Actualmente disfrutamos, en nuestras casas y puestos de trabajo, de una gran ventana abierta a todo el conocimiento, al que podemos acceder de forma independiente y personal. Esta
nueva forma de comunicación, que parece casi un milagro –como lo fue en su momento la radio
o la televisión–, se fundamenta en el simple hecho de poder sistematizar el amplio universo
humano en un código binario fácilmente interpretable por las máquinas.
De esta manera, se ha conseguido transformar nuestro complejo mundo, lleno de matices,
en un sistema comprensible por dispositivos de todo tipo. En esta situación, todos los aspectos de nuestra vida se han visto forzados a seguir el rumbo del cambio tecnológico. Como no
podía ser menos, el mundo de la cultura y, concretamente, el de los archivos y museos, ha tenido que evolucionar para evitar quedarse atrás y tener que remar contra corriente.
Los remos que han ido impulsando la adecuación de nuestros archivos y museos a la
nueva realidad, se fundamentan en dos aspectos principales:
1) La codificación de todos los elementos de información creados en los sistemas analógicos –la nueva información se crea ya codificada–.
2) La adaptación de las estructuras intelectuales de organización, control, y gestión, a los
nuevos usos -por ejemplo, traduciendo nuestras descripciones de objetos fotográficos en modelos de metadatos para facilitar su acceso vía Internet–.
Con el paso del tiempo se ha podido constatar que este esfuerzo para subirnos al tren de
los nuevos usos de la información, no resulta tan sencillo. La puesta en marcha de proyectos
de digitalización se ha visto afectada de forma directa por la inestabilidad que produce la fulminante evolución de las tecnologías.
Durante los primeros años de asentamiento y evolución del mundo digital hemos tenido que
observar, y aprender de los errores. Con la experiencia adquirida, se está trabajando, desde
múltiples instituciones internacionales, para desarrollar métodos que faciliten la constante adaptación que requieren los proyectos de digitalización.
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Por esta razón, para poder obtener un adecuado rendimiento de los esfuerzos que requiere la evolución hacia la conversión digital de nuestras colecciones de fotografía, se está fomentando la creación de ciertos modelos de control de calidad, aplicables a las distintas facetas
que afectan este tipo de proyectos.
Un ejemplo muy interesante de todo esto lo encontramos en VADS (Visual Arts Data Service)1. Este servicio tiene, entre sus múltiples apartados uno que se llama “Guides for Good
Practice”, en el que encontramos toda una serie de recomendaciones para poder realizar
proyectos de conversión digital de colecciones de fotografía.
Dentro de esta guía práctica, podemos hallar información acerca de la gestión, la preservación, la difusión, la organización, la digitalización, etc. No obstante, lo más interesante de todo,
es que, además de funcionar como una guía de recomendaciones –porque es imposible crear normativas dentro de un ámbito tan heterogéneo como es el campo de las artes visuales–,
actúa como un estamento dedicado a garantizar unos mínimos niveles de calidad en la elaboración y ejecución de proyectos de digitalización de imágenes. Así, si una institución en el
Reino Unido quiere obtener fondos públicos para la realización de un proyecto de conversión
digital, debe, como mínimo, trabajar aplicando dichas recomendaciones en la planificación del
proyecto. Con este tipo de medidas, se intenta que las necesidades concretas de los originales y de la institución, se conjuguen junto con las propias del proyecto de digitalización, haciéndolo flexible y adaptable a los cambios en la tecnología y en los usos.
La flexibilidad es uno de los conceptos más importantes para evitar la obsolescencia prematura de los proyectos de conversión digital. La recopilación de datos durante la puesta en
marcha del proyecto es una de las herramientas que nos ayuda a conseguir dicha flexibilidad. Los datos recopilados, normalmente, se obtienen a través del empleo de sistemas de control de calidad sobre las distintas facetas del proyecto. Por ejemplo, revisando y comprobando
nuestro método de descripción, tanto para la gestión interna del fondo, como para la confirmación de la eficacia de los sistemas de recuperación de información por parte de los usuarios.
O, como en el caso que nos ocupa, tomando datos de la realidad del sistema de captura digital empleado para la codificación de nuestros originales a través de los sistemas de control
de calidad.
Es importante recordar, que la planificación también debe trabajarse bajo un cierto grado
de flexibilidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que el mundo digital es un mundo vivo en constante cambio. Por lo tanto, una buena solución podría ser la creación, desde el primer momento, de herramientas capaces de facilitarnos la constante readaptación.
Estas herramientas pasan por lo dicho anteriormente. Si somos capaces de tomar datos
relevantes sobre las distintas fases necesarias para la gestión de nuestros fondos en el mundo digital, podremos evitar tener que empezar de cero cuando nuestro sistema no pueda seguir
la estela de las nuevas tecnologías.
Así pues, la planificación, la recopilación de datos y el empleo de métodos de control de calidad de los trabajos realizados sobre nuestro fondo, son los aspectos que nos pueden ayudar
a remar eficazmente en la nueva corriente de la era digital.
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Nuevos métodos de trabajo
La transformación de la información contenida en las imágenes fotográficas en un código binario, forma parte de toda una estructura de trabajo que tiene como objetivos: la preservación de
los originales, la organización para la gestión del fondo –con una doble dirección interna-externa–, y la divulgación del contenido y de los originales.
La puesta en marcha de esta estructura de trabajo necesita la previsión de una serie de
acciones que podrían organizarse de la siguiente manera:
FONDO FOTOGRÁFICO NO OPERATIVO
Acciones sobre los originales.
Acciones sobre la gestión documental.
Acciones sobre la conversión digital.
Acciones sobre las estrategias de divulgación.
Acciones sobre los métodos de preservación.
FONDO FOTOGRÁFICO OPERATIVO
En el caso que nos ocupa, vamos a centrarnos en lo que se viene a denominar conversión
digital 2. La experiencia adquirida en el mundo de la captura digital, nos ha hecho familiarizarnos con un nuevo léxico y toda una serie parámetros de actuación, relacionados con los métodos de codificación digital de la información contenida en nuestros originales fotográficos. Sin
embargo, la evolución técnica sigue su marcha incesante, y ahora que comenzamos a entender los métodos de trabajo, nos encontramos con la posibilidad de desarrollar mejores resultados introduciendo en nuestra cadena de acciones algunas de las nuevas pautas de trabajo.
Hasta hace poco, los métodos que utilizábamos para comprobar la calidad de nuestras
imágenes escaneadas se fundamentaban, exclusivamente, en la observación empírica de los
resultados mediante la comparación visual de las imágenes en nuestros monitores, o en las
copias impresas de esas imágenes convertidas en ficheros digitales. Los sistemas de control de
calidad eran caros y difíciles de aplicar; su uso estaba restringido a las grandes industrias y a
ciertas universidades extranjeras. No obstante, el continuo desarrollo de programas informáticos, ha ido produciendo una serie de herramientas capaces de realizar mediciones de valores
que muestran la verdadera calidad de las imágenes codificadas mediante los equipos que pueda haber en cualquier institución. Uno de ellos es el Imatest 3, que resulta asequible económicamente, a la par que preciso y sencillo en el manejo –profundizaremos en él más adelante–.
De esta manera, actualmente la conversión digital puede articularse en las siguientes acciones:
Preparación del espacio de trabajo para evitar daños a los originales durante la conversión digital.
Realización de pruebas de calidad con respecto al tipo de original a escanear.
Ajuste de los métodos de conversión digital para la obtención de la máxima calidad de la
reproducción.
Delimitación de las necesidades de resolución máxima con respecto a la resolución de máxima calidad que nuestro sistema de codificación nos aporta.
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Comprobación del sistema de edición con respecto a la eficacia entre los ajustes de imagen y el tiempo empleado.
Definición del tipo, formato, y tamaño, de las imágenes master.
Definición del tipo, formato, y tamaño, de las imágenes derivadas.
Ajustes y comprobación del “work flow”.
Medición del rendimiento.
En esta cadena de trabajo, observamos que el segundo punto es el que marca la diferencia
con los métodos hasta ahora utilizados. Tal y como entendemos nosotros, la finalidad de estas
pruebas de control de calidad no va encaminada a determinar si en nuestra institución disponemos de equipos de captura digital mejores o peores. El objetivo principal, es el conocimiento
preciso y concreto de cómo nuestro sistema de codificación crea esos códigos, que luego podemos ver en las pantallas de nuestros ordenadores, y cómo conociendo estas limitaciones reales, podemos adaptar nuestro sistema de trabajo para ajustar los parámetros y obtener las reproducciones que más se ciñan a nuestros originales, sin olvidarnos de tomar los datos que marcan
las verdaderas desviaciones entre nuestro original y su reproducción codificada.
Nuestro sistema de trabajo dependerá siempre de la situación particular de cada institución,
y del tipo de originales fotográficos que conformen nuestra colección o fondo. En muchos casos,
ya se tiene una larga experiencia porque se lleva afrontando la digitalización de las imágenes
desde hace algún tiempo. Otras instituciones subcontratarán la codificación de sus fotografías según lo vayan necesitando, y habrá algunas que trabajen con talleres de formación en
los que se enseñe a jóvenes profesionales. Estas variables independientes a cada institución
no son determinantes. Siempre, en cualquier momento, podremos comenzar a adaptarnos a
la evolución tecnológica.
Sin embargo, sí son los originales los que nos van a ir marcando sus necesidades de escaneo. Los parámetros y la resolución que podamos emplear para codificar, una placa de 9x12,
un autocromo, un negativo blanco y negro de 35 milímetros, o una tira de diapositivas color
de 120, por poner algunos ejemplos, no serán los mismos, incluso usando el mismo escáner
y el mismo ordenador.
Llegados a este punto, resulta importante aclarar dos conceptos:
En primer lugar, mayor calidad de imagen no es igual a mayor resolución. La resolución en
imagen digital se ha venido asociando a la calidad de imagen, pero en realidad es un parámetro que indica, en valores de alto por ancho, el tamaño de una imagen expresado generalmente en píxeles por pulgada. En realidad, no expresa ninguna información acerca de cómo son
esos píxeles, cuál es su nivel de ruido, su acutancia, su gamma, etc. Estos conceptos sí indican y concretan valores de calidad de imagen –los explicaremos en detalle más adelante–.
En segundo lugar, existe una relación directa entre tamaño de original y resolución “óptima”4. De este hecho podemos deducir que “el tamaño sí importa”. Si partimos de originales
pequeños, por ejemplo negativos de 35 milímetros, nos pasará como en la fotografía convencional cuando ampliamos una imagen: cuanto más grande sea el grado de ampliación de la
señal digital, peor será la calidad de ésta.
Por otra parte, siguiendo con el esquema anterior, una vez hayamos tomado los datos que
indican la verdadera calidad de lo que nuestros sistemas de codificación de imágenes pueden
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hacer, con respecto al tipo de originales con los que vayamos a trabajar, podremos realizar los
ajustes necesarios para obtener los mejores resultados.
Estos ajustes se llevan a cabo sobre aspectos como el contraste, la profundidad de color,
los filtros de enfoque, y las distintas herramientas que nos proporcionen nuestros programas
informáticos de captura digital. Esos ajustes nos ofrecerán un método de trabajo, dentro del
cual encontraremos una resolución –tamaño de imagen–, que sea la óptima para el tipo de original con el que estemos trabajando.
Esta codificación de nuestro original será la mejor que podamos obtener con nuestros equipos y métodos de trabajo. Pero sobre todo, habremos podido tomar datos sobre cómo es en
realidad ese código en términos de señal de imagen digital. Y por otra parte, habremos obtenido una información muy importante cuando en el futuro cambien los sistemas y se necesiten
readaptar las imágenes digitales a los nuevos valores de uso.
La introducción, en nuestra cadena de trabajo, de un sistema de control de calidad que nos
indique claramente cómo estamos transformando nuestros originales fotográficos en códigos
digitales, no es un esfuerzo gratuito. Gracias a esa constante evolución tecnológica de la que
hemos hablado, actualmente podemos tomar datos precisos, sin grandes esfuerzos, de nuestro sistema de conversión digital, pudiendo aportar un control científico a nuestra cadena de
trabajo. En esta situación, comenzaremos a transformar la digitalización de nuestros originales en un sistema eficaz de preservación y difusión del legado visual de nuestra institución.

Sistemas de reproducción
Los sistemas de codificación digital mantienen una gran similitud con los sistemas de reproducción fotográficos convencionales. Para la transformación en unos y ceros de nuestras
imágenes, utilizamos un sistema que emplea, junto con una lente, una fuente de luz que actúa
sobre el original, y un material sensible que la recoge. Por lo tanto, es factible pensar que muchas
de las leyes físicas que afectan a los sistemas de reproducción fotográficos, afectarán asimismo, a los sistemas de captura digital. En este sentido, si queremos conocer la respuesta real
de nuestros equipos, deberemos considerar el análisis de algunos parámetros que llevan muchos
años siendo aplicados para el control de la fotografía convencional.
Existe una larga tradición de sistemas de control científico sobre las particularidades propias de los sistemas ópticos de captación de la realidad –fotografía–. Desde el propio comienzo de la fotografía se buscaron métodos para el control sistemático y científico del efecto de
la luz sobre los materiales sensibles. Así, por ejemplo, Claudet5 inventó, ya en 1848, un instrumento para determinar la sensibilidad de los daguerrotipos. Sin embargo, no fue hasta 1890
cuando Hurter y Driffield 6 establecieron el primer método de control densitométrico de la reproducción fotográfica. El desarrollo de lo que se ha venido a llamar curva característica, ha sido
la base para el gran avance en los estudios sobre los métodos científicos para el análisis y control de los sistemas de reproducción fotográficos.
Por supuesto, los sistemas de control de la calidad de la reproducción fotográfica han
cambiado mucho. Los trabajos científicos de Kenneth Mees7 y mucho otros, junto con la intro-
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ducción de equipos de medición, sensitómetros, densitómetros, colorímetros, espectrofotómetros, han proporcionado el desarrollo de multitud de sistemas para el control científico de los
sistemas de reproducción. En la actualidad, con la introducción del universo digital en la producción fotográfica, hemos tenido que adaptarnos a las limitaciones de los nuevos equipos. Por
suerte, la evolución de los mecanismos de control de la reproducción fotográfica, nos ha facilitado la aplicación de los ajustes que requieren los distintos periféricos para obtener reproducciones fotográficas aceptables –por ejemplo, el calibrado y perfilado–.
También es importante recordar, que la conversión y transformación de unos sistemas fotográficos en otros, forma parte del propio concepto de fotografía. La invención de la fotografía
fue posible porque todos los agentes involucrados tenían en mente la idea de otorgar al mundo un sistema de creación y repetición de imágenes obtenidas directamente de la naturaleza.
Con esta idea, se fueron creando multitud de sistemas -adaptados a las evoluciones tecnológicas de cada época– para la creación de fotografías. Cuando, por una u otra razón, se necesitaba reproducir imágenes fotográficas que habían sido creadas con procedimientos que se
habían quedado obsoletos, se procedía a la migración de la información de unos soportes a
otros. Esto es exactamente lo mismo que se está haciendo con las colecciones de fotografía
histórica para adaptarlas a las nuevas necesidades.

El método científico
Los métodos científicos de análisis trabajan con la utilización de elementos que aporten parámetros concretos, definidos, y mensurables. En el mundo de la fotografía –digital o convencional– se utilizan una serie de escalas y cartas calibradas. Estas cartas calibradas son de
muchos tipos, y existen muchas empresas que las comercializan, pero todas ellas suelen estar
fabricadas bajo normativas internacionales. Toda la industria de producción de fotografía utiliza estas cartas calibradas para ajustar sus equipos, calibrando impresoras, printers, escáneres, offset, etc. También se usan para el ajuste de perfiles de captura, de perfiles de monitores,
de perfiles de salida para sistemas de impresión, etc. En nuestro caso las utilizaremos para
medir la respuesta de los equipos de captura digital.
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Los sistemas digitales funcionan capturando la señal de onda de la luz de tal manera que
ésta pueda ser codificada en sistema binario. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas de medición del comportamiento de las cámaras y escáneres, funcionan analizando los valores de esa
señal –frecuencia de onda–, y cómo el sistema responde ante ellos. Estas mediciones resultan más sencillas si utilizamos cartas calibradas como éstas. Existe una gran variedad de
cartas de calibración, cada una de ellas está creada para propósitos específicos. Aquí referimos algunas de ellas:
• QA-61 Reflective scanner test chart (iso-16067-1).
• QA-62 SRF & OECF #2 scanner test chart.
• ST-51 EIA halftone gray scale.
• QA-69 Picture / check size color scanner target.
• QA-72 ISO-12233 digital still-camera resolution chart.
• IT 8.7 calibration targets. (Serie de escalas de calibración de color).
• Gretagmacbethtm colorchecker color calibration target.
Ejemplo reflective test chart (ISO-16067-1).
Otro aspecto a tener en cuenta para trabajar bajo métodos científicos, es que se debe
actuar analizando las variables de una en una. De esta forma, conseguiremos observar los
cambios concretos que se producen en cada apartado que deseemos comprobar. Por lo tanto, si queremos verificar las diferencias que encontramos al realizar una captura digital a distintas resoluciones, únicamente haremos variaciones sobre este campo. Una vez comprobado que con una determinada resolución de captura obtenemos los mejores resultados,
podremos pasar a examinar otros factores. En este caso, mantendremos fija la opción de la
resolución al valor que consideremos más adecuado, y pasaremos a analizar una por una
las demás variables, por ejemplo el contraste, o los filtros de enfoque, o los valores de profundidad de color, etc.
Por lo tanto, el método científico exige la utilización de elementos constatables y fijos,
junto con el estudio independiente de cada una de las variables que consideremos importantes. En el caso de la fotografía, existen dos formas de objetos fotográficos analógicos que nos
aportan las dos variables principales. Independientemente del equipo que se utilice para la
codificación de los originales, siempre existirá la necesidad de escanear unos objetos fotográficos legibles mediante luz transmitida –negativos y transparencias–, y otros originales fotográficos legibles con luz reflejada –lo que se suele denominar copias positivas–.
La utilización de la luz para proyectar la imagen fotográfica sobre el sensor de nuestro equipo, o que sea la luz que refleja nuestro original la que llegue al sensor, son dos aspectos físicos que nos aportarán resultados muy diferentes, incluso utilizando el mismo dispositivo. Como
ya hemos dicho antes, son los originales fotográficos los que determinan la utilización de nuestros equipos de reproducción y, por supuesto, nos podemos encontrar tantas variables como
tipos de objetos fotográficos existen. No obstante, éstas no son tan relevantes en cuanto al control de calidad de nuestros sistemas de digitalización se refiere. Sin embargo, el tipo de ilumi-
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nación que utilicemos para su lectura sí marca grandes diferencias con respecto a las capacidades reales de las cámaras o los escáneres.
Partiendo de estas bases podemos comenzar a analizar el comportamiento de los sistemas
de codificación digital. Con respecto a la imagen digital, los siguientes factores son los que
deberemos considerar para comprobar la respuesta de nuestro sistema.
A) Aberración cromática.
En óptica, la aberración cromática, se produce porque las lentes tienen diferentes índices
de refracción para las distintas longitudes de onda de la luz. Esto provoca que cada color en el
espectro lumínico no pueda enfocarse en un único punto del eje óptico.
Existen dos tipos; longitudinal, donde los diferentes colores forman su foco en planos distintos. Y, lateral, donde la longitud focal de la lente, por lo tanto, la ampliación, es diferente para
cada color. La aberración cromática lateral causa un efecto muy visible, un borde irregular de
color, conocido coulor frimgering. Normalmente se mide la aberración cromática lateral.
Las aberraciones cromáticas de las lentes son más aparentes en los bordes de la lente que
en el centro. Por esta razón es conveniente medirlas en los extremos y hacer un calculo medio
para el conjunto de la lente. Actualmente, el uso de lentes apocromáticas, ha reducido mucho
el efecto degradante de la aberración cromática en los sistemas fotográficos.
B) Contraste –en términos de valor de gamma–.
Es un dato que relaciona niveles de píxeles, en la imagen, con el brillo del monitor o la copia.
En los monitores encontramos que: luminancia = nivel de píxelgamma. Mientras que en una cámara o un escáner la referencia es: nivel de píxel = brillogamma.
Gamma es equivalente a contraste. Esto se observa en las curvas de reproducción tonal en
fotografía convencional que muestran el contraste como una escala logarítmica. Gamma es
la pendiente media de esa curva.
El mayor problema del uso de los sistemas digitales, es que los sensores (CCD) producen
señales de bajo contraste. Este aspecto ayuda a producir imágenes con un mayor rango
dinámico. Al menos en teoría, porque en los análisis llevados a cabo sobre distintos dispositivos de captura, se han encontrado gammas bajas, y rangos dinámicos no demasiado amplios
para lo que cabría esperar.
Otra particularidad es que las salidas de los equipos digitales –monitores por ejemplo– no
pueden seguir exactamente la curva de gamma exponencial. Una curva de reproducción tonal
–normalmente una curva “S”– suele ser superpuesta en la curva de gamma de la imagen, para
incrementar el contraste visual sin perjudicar al rango dinámico. Este tipo de curvas incrementan el contraste en los tonos medios mientras que lo reducen en las altas luces y las sombras. Cuando se selecciona la gamma en el programa de escaneo, estamos indicando al sistema cómo queremos que sea esta curva superpuesta.
La curva de reproducción tonal también puede ser adaptada: la gamma se puede incrementar para escenas de bajo contraste, o reducir para imágenes muy contrastadas. Estos ajustes son parecidos a los del revelado (N-1, N, N+1, etc.) que Ansel Adams usó en su sistema
de zonas.
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C) MTF
La definición en un sistema fotográfico se determina mediante un valor que llamamos función de transferencia de modulación (Modulation Transfer Function, MTF). También es conocido como respuesta de frecuencia espacial (Spatial Frequency Response, SFR). Este parámetro indica el contraste de un patrón en una frecuencia espacial dada, generalmente en relación
con frecuencias espaciales bajas.
MTF es la respuesta espacial de la frecuencia de un sistema digital o uno de sus componentes. Normalmente, se mide en ciclos por píxel o par de líneas por milímetro. Un ciclo es
un periodo completo de repetición de una señal. Es usado para medir la frecuencia. Un ciclo
es equivalente a un “par de líneas”. A veces, por razones históricas, se emplea “ancho de línea”
–un par de líneas es igual a dos anchos de línea–. El término “líneas”, a secas, debe ser evitado cuando se describe frecuencia espacial, porque es intrínsecamente ambiguo. Normalmente significa “ancho de línea”, y a veces es utilizado, sin cuidado, como “par de líneas”.
Por otra parte, algunas representaciones de los gráficos del MTF, nos aportan información
sobre la acutancia del sistema. La acutancia es la capacidad de representar los cortes entre
zonas de alto contraste -blanco y negro– de forma precisa, como un corte con un cuchillo afilado. Una imagen parece mejor enfocada cuando las líneas divisorias entre zonas adyacentes
son perfectamente distinguibles y precisas. El enfoque decae cuando las distintas áreas tonales se suman unas a otras, o cuando las densidades en los bordes cambian gradualmente por
medio de una sucesiva escala de grises. Una imagen con una acutancia más alta parece tener
una mejor definición, aunque un aumento en el acutancia no aumente la resolución verdadera. Además, nos podemos encontrar con sistemas que nos aporten un poder de resolución
aceptable pero una mala acutancia, y sistemas que nos aporten una mayor acutancia pero peor
nivel de resolución.
Es importante recordar que el término resolución no tiene una única definición. Se puede
expresar de muchas maneras, algunas de las cuales pueden ser erróneas. En términos generales, resolución hace referencia a cualquier medida de un sistema fotográfico, digital o no,
que exprese su capacidad de resolver detalles finos. El ratio de píxel por pulgada de un escáner es siempre llamado resolución. Esto puede ser muy erróneo. Por ejemplo, escáneres baratos de sobre mesa pueden llegar a tener un poder de resolución –expresado en el ratio de
píxeles por pulgada–, tan grande como los escáneres buenos de películas. Un método que
parece más eficaz para obtener datos fiables de la resolución real es el que nos aporta el
MTF50.
Para medir la capacidad de resolución de nuestro sistema de captura, se utiliza normalmente el MTF50. Es la frecuencia espacial donde el contraste de una imagen es la mitad (50%) que
el contraste presente a bajas frecuencias. MTF50 es una medida excelente para percibir la nitidez porque el detalle disminuye pero todavía es visible, y porque está en la región donde la
respuesta de la mayoría de los equipos digitales decae más rápidamente. Es muy válido para
comparar la nitidez de distintos equipos.
Además, debemos mencionar que las altas frecuencias espaciales corresponden a los detalles finos en la imagen. Cuanto más amplia sea la respuesta, más fino será el detalle, y mejor
la definición de la imagen.
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D) Nivel de frecuencia Nyquist.
Representa el punto de mayor nivel de frecuencia espacial donde un sensor digital puede
obtener información real. Cualquier información por encima de este nivel que alcance el sensor es aliased –imitada, copiada, clonada– a la información de las frecuencias justo inferiores, creando unos patrones repetitivos del tipo moire, bastante molestos. Este tipo de efectos
se denomina Aliasing 6.
Una alta respuesta de la MTF por encima de la frecuencia Nyquist indica grandes problemas de aliasing. El efecto visible es peor cuando el aliasing parte desde el sensor; es entonces cuando se presenta en el enfoque. No es fácil concluir en las curvas de MTF cuál de estos
efectos es el dominante.
Lo ideal sería encontrar un sistema lente/sensor que tuviera un valor de MTF igual a 1 antes
de alcanzar el nivel de frecuencia Nyquist, e igual a 0 por encima de éste. Desafortunadamente esto no es factible en sistemas ópticos. Una solución de la industria ha sido el diseño de filtros anti-aliasing (lowpass), pero su uso siempre implicará una pérdida en la acutancia de la
imagen.
En la mayoría de los escáneres se utiliza este tipo de filtros. Suelen ser montados dentro
del sistema y no suelen ser mencionados en las especificaciones técnicas de los equipos. La
sensación que producen es un efecto de pérdida de enfoque en las imágenes escaneadas.
E) Nivel de ruido.
Son variaciones aleatorias de la luminancia de una imagen que provocan el efecto de grano en una película, u oscilaciones electrónicas en un sensor digital que se aprecian como perturbaciones de los niveles de los píxeles.
Es uno de los factores más importantes en cuanto a calidad de imagen se refiere. Se produce por el efecto de las características físicas de un fotón de luz, junto con la energía térmica del calor que se produce al incidir sobre la superficie del sensor o la película. Esto indica
que siempre estará en nuestro sistema de fotográfico. No obstante, el nivel de ruido se puede
mantener bajo, casi imperceptible.
Los escáneres suelen incluir filtros antirruido para mantener los niveles de ruido en valores aceptables. El efecto contrario que producen estos filtros, es la degradación de la acutancia –enfoque– de la imagen, produciendo un efecto de pérdida de definición.
Existe una gran variedad de mecanismos por los que se produce ruido en nuestras capturas digitales. Por ejemplo, el número de fotones que alcanzan un mismo píxel. De esta manera, en equipos con elementos fotosensores grandes (píxeles), de 5 micras cuadradas o más,
el nivel de ruido suele ser muy bajo. Sin embargo, en sensores de píxeles pequeños el ruido
puede ser un problema.
El ruido suele ser menor en las zonas claras de la imagen, donde la respuesta tonal de la
curva “S” de corrección de contraste superpuesta –mencionada anteriormente– reduce el contraste y, por lo tanto, el ruido. Además, en los sistemas digitales podemos observar cómo el
nivel de ruido de una imagen es diferente para cada uno de los canales RGB. Normalmente,
el canal azul es el que presenta mayor nivel de ruido. También, es importante recordar que el
efecto de ruido depende del grado de ampliación de la imagen. En el mundo digital esto quie-
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re decir que capturando nuestros negativos a resoluciones muy altas produciremos imágenes con mayor nivel de ruido.
F) Rango dinámico.
Es el rango de exposición dentro del cual un equipo puede producir una respuesta tonal
aceptable. Normalmente se mide en f-stops. También se le suele llamar rango de contraste o
de exposición. De él depende la latitud de exposición de un equipo fotográfico.
Por lo general, cuanto más amplio es el rango dinámico más facilidad tendrá el sistema de
reproducir los detalles, tanto de las luces como de las sombras. Por lo tanto, podemos pensar
que cuanto mayor sea el rango dinámico, tendremos mejores imágenes9. La realidad es que la
mejora en el rango dinámico se consigue sacrificando otras cualidades de la imagen, como por
ejemplo el contraste.
En la práctica de la imagen digital, el rango dinámico está limitado por el ruido, que tiende
a ser peor en las zonas oscuras. El rango dinámico puede ser definido como el rango total sobre
el cual el ruido permanece bajo unos niveles aceptables. Cuanto menor es este nivel de ruido, mejor es la calidad de la imagen.
Representación del color –desviación cromática–.
El color es una sensación que se produce en el observador a través de las longitudes de
onda, producidas por una fuente de luz, y que son modificadas por un objeto. En definitiva, el
color es una sensación, como la del olor, o el oído, que depende en gran medida de la subjetividad de la persona que lo siente.
Asimismo, los sistemas digitales disponen de una sensibilidad espectral concreta, que
limita su habilidad para reproducir el color. La mayoría de las sensibilidades espectrales de las
cámaras digitales y de los escáneres, no pueden reproducir las transformaciones lineales de
las sensibilidades del espectro visual del sistema humano. Ésta es una de las principales razones por las que los sistemas digitales producen desviaciones cromáticas.
Por lo tanto, el análisis de la correspondencia del color del original con el de su reproducción puede ser bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que utilizamos medios diferentes para comprobar dicha correspondencia. Como resultado el monitor de nuestro ordenador producirá unas sensaciones cromáticas distintas a las que podamos observar en nuestros
originales.
La exactitud del color es un factor importante pero ambiguo de la calidad de la imagen. Algunos observadores podrán preferir una mayor saturación de la imagen, otros no. Además, no
siempre la reproducción más exacta del color es la más agradable. En cualquier caso, es importante medir la respuesta de color de nuestro sistema para poderla ajustar a nuestras necesidades.
Con el fin de reducir al mínimo las variables subjetivas, podemos utilizar sistemas de análisis como el ColorCheck del Imatest, que compara los valores de una carta de color como la
GretagMacbethTM ColorChecker, medidos bajo unos parámetros controlados, con la información de color de nuestro fichero digital. No obstante, este método solo nos permite analizar originales opacos. Las transparencias y los negativos, necesitan unos sistemas mucho más complicados para el análisis de sus desviaciones de color.
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H) Reproducción tonal.
Un último concepto asociado a la reproducción de imágenes, sobre todo monocromas, es
la reproducción tonal10. Este concepto hace referencia al grado de coincidencia de los rangos
de luminancia del original, con los de su reproducción, y es uno de los aspectos más importantes en cuanto a la calidad de imagen. Si la reproducción tonal de una imagen es correcta, ésta
será considerada aceptable, incluso si otros parámetros no son óptimos.
La reproducción tonal es aplicable sólo en el contexto de la captura o de la exposición. Esto
significa que se debe analizar en función del dispositivo final de visionado. Los sistemas digitales necesitan unos controles apropiados, para conseguir que las imágenes con rangos dinámicos altos, puedan ser representadas en equipos de rangos dinámicos más limitados. Por
ejemplo, las impresiones en papel, los monitores CTR o LCD, o cualquier sistema de proyección, disponen de rangos dinámicos propios y, sobre todo, mucho más comprimidos que los
rangos tonales de nuestro sistema visual. La solución propuesta por la industria digital, es realizar mediante un mapeado –mapping, en ingles–, un traslado de los valores tonales del original sobre el sistema de visionado. Esto se consigue con la utilización de sofisticados algoritmos matemáticos que afectan al contraste de la imagen, y se aplican por medio de los sistemas
gráficos de los ordenadores. La mayoría de estos sistemas trabajan para que la compresión
tonal se produzca en los valores de luminancia. Lo que se intenta, es que el traslado del rango tonal, no afecte al contraste natural de la imagen, preservando la información de color.
Por otra parte, la reproducción tonal está intrínsecamente relacionada con valores como el
rango dinámico, el nivel de ruido, y el contraste. Por este motivo, se suele trabajar analizando
estos valores, para poder medir las cualidades de la respuesta de reproducción tonal que
nos proporciona un determinado equipo de captura digital.
Todos estos conceptos nos ayudan a definir la respuesta de la señal digital que representa a nuestros originales en los sistemas informáticos. Además, no son conceptos que funcionen de forma aislada. La calidad de un equipo de captura digital, se ve afectada, por un lado,
por la influencia de unos parámetros sobre otros.Y por otro, por la existencia de toda una serie
de condicionantes técnicos dentro del sistema de trabajo que afecta a los resultados que podamos obtener. Para poder aislar estas variables, y trabajar dentro de un método de análisis apropiado, lo más importante es anotar el modo de trabajo, indicando que con un escáner concreto, con un ordenador que tiene una tarjeta gráfica específica, un monitor con una calibración
determinada, etc., conseguimos unos resultados particulares, con respecto al tipo de original
que necesitemos codificar.
Por otra parte, los sistemas de captura emplean una serie de nociones para identificar el
tipo de código digital que da forma a nuestras imágenes. Actualmente, estamos familiarizados con muchos de estos conceptos. Por ejemplo, sabemos que las cámaras y escáneres siempre trabajan bajo el modo RBG. También conocemos que algunos tipos de ficheros como los
TIFF o JPEG, incluyen un sistema de decodificación de la señal digital que representan.Y que,
sin embargo, los cada vez más usados formatos RAW, se diferencian de los anteriores porque
el código de decodificación de la señal no se incluye en el archivo, sino que la imagen se hace
legible a través del empleo de ciertas aplicaciones informáticas. Igualmente, estamos familiarizados con la necesidad de calibrar y perfilar nuestro sistema para poder acercarnos lo más
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posible a las características de nuestros originales. Sin olvidarnos de la utilización de unos propósitos de color determinados, junto con los valores de profundidad de color, y muchos más
elementos de control que no es necesario explicar en este texto.
Todas estas nociones, y algunas más, ya están superadas. Lo que nos interesa ahora es
conocer y entender los parámetros que muestran el comportamiento real del sistema de captura. Por lo tanto, si queremos ir más allá de las especificaciones técnicas de los folletos, debemos entender cómo se comportan los parámetros arriba mencionados. Así, podremos tomar
los datos que indiquen el grado de transformación que aportan nuestros equipos justo en el
momento de codificación de los originales. Por último, recordar que estos datos nos ayudarán
a obtener la flexibilidad necesaria para mantenernos a flote en la marea de universo digital, ya
que al disponer de datos, podremos ajustar nuestras fotografías convertidas en códigos binarios, a lo que las nuevas tecnologías demanden.

Ejemplo práctico
Supongamos que necesitamos hacer la conversión digital de una colección de negativos de
35mm en blanco y negro de los años 70. En nuestra institución disponemos de una cámara
digital reflex de calidad media alta, de un escáner específico de transparencias y negativos
de calidad media del tipo Coolscan de Nikon, o podemos subcontratar la captura a una empresa de artes gráficas que utilice escáneres de alta precisión como los de tambor virtual.
Nuestro propósito es triple:
1) Obtener reproducciones digitales que sirvan como objetos de preservación, y que puedan sustituir a los originales en determinados usos, restringiendo el acceso, y así poder
dotar a los negativos de las medidas de preservación apropiadas en un contexto estable.
2) Proporcionar a la Institución una colección virtual para poder difundirla a través de
un espacio web, o en un puesto de consulta en sala.
3) Producir ficheros de imagen digital de suficiente resolución –tamaño–, para poderlos
utilizar en publicaciones, exposiciones, y cualquier otro medio de divulgación en el que
se necesiten copias impresas de las imágenes digitales.
Por lo tanto, en un principio podemos pensar que haciendo una conversión digital a la máxima resolución con el mejor equipo que podamos pagar sería un buen punto de partida. Y es
aquí cuando nos empezamos ha hacer preguntas.
¿Cuánto tiempo tardaría en hacer la conversión digital de una colección de 10.000 imágenes? ¿Cuál es la verdadera calidad de la máxima resolución? ¿Realmente necesito esa máxima resolución? ¿Cuánta gente dispongo para realizar el trabajo, cuánto tiempo, cuánto dinero? ¿Necesitaré mucho tiempo de edición de las imágenes para obtener positivos acordes a la
información contenida en la colección de negativos? ¿Cómo es la codificación que se ha realizado? ¿Qué se está añadiendo, o eliminado, de la información fotográfica propia de los originales?…
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Con respecto al caso propuesto, deberíamos comparar los tres equipos y valorar sus particularidades. Así, podríamos trabajar escaneando tres tipos de originales distintos. A saber,
una escala calibrada de color, una escala de resolución, y un negativo original. Los tres han de
ser de las mismas dimensiones, esto es, 35 mm. Se realizarían todas las capturas manteniendo los parámetros de los distintos programas a los ajustes por defecto. La variable que queremos comparar es la respuesta directa de cada equipo. Por supuesto, ciertos ajustes en manos
expertas nos pueden ayudar a obtener mejores resultados. Pero lo que nos interesa en este
caso es comprobar si un equipo con un método de trabajo concreto, se ajusta a las necesidades de la conversión digital de nuestra institución, con las particularidades propias de nuestros
recursos. Así pues, necesitaríamos analizar:
A) Los datos técnicos de los equipos.
Sistema de
escaneado

Fuente de luz

Sensor

Tira de 6
fotogramas
de 35 mm,
sin chasis.

Paso único,
paralelo, de
soporte móvil,
fijo y óptico.

Tres LEDs RGB,
rendija con
varilla y
suministrador.

CCD linear,
monocromo, de
tres líneas, falta
información

4.000 por
pulgada

Nikon Scan 4

Problemas con las tiras, no reconoce la tira de 6, al
ser automática la introducción de la tira de negativos
puede tener fallos de posicionamiento del
fotograma, no hay control de posicionado del neg.
Parece tener mucho polvo.

35 mm
hasta 12 x
25 cm,
opacos
hasta A4

Chasis para
tira de 6
fotogramas.

Paso paralelo,
soporte móvil,
curvatura del
original.

Bombilla
fluorescente
catódica blanca.

3 CCD
monocromos
de 8.000
píxeles

8.000 por
pulgada

Colorflex

No resulta fácil colocar las tiras en el chasis, resulta
imprescindible hacerlo sobre una caja de luz. Hace
un preescaneo de toda la tira.

Todos

Colocar
enfrente de la
óptica.

Cortinilla.

Luz fluorescente
para fotografía.

CCD RGB 23,7
x 15,6 mm, 5,3
MGpíxeles
(4.024 x 1.324)

5,8 Mgpix

Nikon Capture

Tiene en cuenta el perfil de color pero no lo incrusta.

Equipo

Tipo

Formatos

Nikon SUPER
COOLSCAN

Escáner de
transparencias

35 mm

Imacon
Flextight

Escáner de
transparencias
y opacos

Nikon D

Cámara digital

Sistema de
alimentación

Resolución
óptica

Software

Comentarios

B) Datos de manipulado de los originales.

Equipo

Tipo de
original

Método de
manipulación

Tiempo de
preparación

Tiempo de
calentamiento

Tiempo de
fijación de
parámetros

Tiempo de
preescaneo

Tiempo de
escaneo

Tiempo
total

Nikon SUPER
COOLSCAN

Negativo
35 mm
B/N

Chasis no fácil de
montar

2 min

30 sg

30 sg

1 min 10 sg

1 min 30 sg a
4.000 ppi

5 min
40 sg

Imacon Flextight

Negativo
35 mm
B/N

Chasis no fácil de
montar

1 min 30sg

20 sg

1 min

45 sg

3 min 15 sg
para 8.000
ppi

6 min
50 sg

Nikon D

Negativo
35 mm
B/N

Manual, colocar
enfrente de la
óptica

Hasta 30 min
(ver
comentario)

30 sg

30 sg
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El tiempo de preparar las luces, la exposición, el
encuadre, y el foco puede ser largo, hasta 30 min.
Una vez fijado no hace falta emplear lás tiempo y
el trabajo se realiza rápido.
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Comentarios

Nº ID

Equipo

Original

Formato

P. Color

Gamma

Resolución

Dimensiones

Espacio color

Peso

001N

Nikon SUPER
COOLSCAN

IT8 35 M

TIFF

8

1,8

4.000 PPI

3,40 x 2,41

Nikon Adobe
RGB

55,6 MB

002N

Nikon SUPER
COOLSCAN

R. Target

TIFF

8

1,8

4.000 PPI

3,40 x 2,31

Nikon Adobe
RGB

55,6 MB

003N

Nikon SUPER
COOLSCAN

Neg.
B/195/13

TIFF

8

1,8

4.000 PPI

3,78 x 2,51

Nikon Adobe
RGB

67,3 MB

Mala
alineación

001F

Flextight

IT8 35 m

TIFF

16

2,2

5.000 PPI

3,44 x 2,36

Adobe RGB
1998

180 MB

Todo por
defecto

002F

Flextight

R. Target

TIFF

16

2,2

5.000 PPI

3,19 x 2,39

Adobe RGB
1998

003F

Flextight

Neg.
B/195/13

TIFF

16

2,2

5.000 PPI

2,59 x 3,75

ADOBE RGB
1998

Nº ID

Equipo

Original

Formato

P. Color

Gamma

Resolución

Dimensiones

Espacio color

Peso

Comentarios

001Cam

Nikon D

IT8 35 m

NEF

12

1/15 (F6.3)

125

3.800 x 1.960

Nikon Adobe
RGB

7,73

La medición
de cámara fue
1/15 (F8)

Nikon D

R. Target

NEF

12

1/15 (F6.3)

125

3.800 x 1960

Nikon Adobe
RGB

7,73

Dificultad en
posicionar el
original

Nikon D

Neg.
B/195/13

NEF

12

1/15 (F6.3)

125

3.800 x 1.960

Nikon Adobe
RGB

7,73

002Cam

003Cam

Suciedad

169,4 MB

215,4 MB

C) Datos de captura.
Con estos datos podemos observar bastantes diferencias entre el comportamiento de un
equipo y otro. Por ejemplo, si lo que tenemos son muchos originales y poco tiempo, tal vez
sea bueno utilizar la cámara, aunque estamos limitando el tamaño de imagen. Si, en cambio, lo que necesitamos son tamaños mucho mayores de imagen, tal vez nos tendríamos que
decantar por el escáner de tambor virtual. Por supuesto, estas conclusiones son fáciles imaginar sin necesidad de hacer ningún análisis. Pero cuando, por ejemplo, necesitamos saber
cómo se comporta realmente el equipo que nos aporta esa máxima resolución –que implica
sacrificio de tiempo y dinero–, podemos hacer dos cosas: confiar en la experiencia profesional del operador del escáner –que por lo general suele ser profesionales serios–, o medir
realmente esa calidad.
Si consideramos la segunda opción, deberíamos trabajar utilizando un método de medición junto con un análisis empírico de los resultados. Los datos nos ayudan a confirmar lo
que nosotros podemos observar. De esta manera, haríamos un primer análisis visual, con el
mismo monitor y con los pertinentes ajustes de calibración correctos. Seguidamente, pasaríamos los datos de las dos escalas calibradas por un programa de calculo matemático de
la respuesta de los parámetros de calidad de imagen, por ejemplo, el Imatest. Y compararíamos los datos con las imágenes obtenidas, haciendo anotaciones de los parámetros más
relevantes.
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De esta manera, aplicando tablas parecidas a las anteriores nos encontraríamos con datos
parecidos a éstos:
A) Datos análisis visual carta de color.
Nº ID

Tipo de original

Brillo

Contraste

Tono

Color

001N

IT8 35 mm

Clara

Poco contraste

Cálido

Buena representación color teniendo
en cuenta el exceso de brillo.

001F

IT8 35 mm

Clara

Muy poco contraste

Frío

IT8 35 mm

Muy oscura

Mucho contraste

Muy cálido

001Cam

Buena representación del color a
pesar de su apariencia de poco
contraste.

Mala representación del color.

B) Datos análisis visual carta de resolución.
Nº ID

Tipo de original

Comentarios

002N

R. Target

En esta muestra el blanqueo se produce en el borde entre las zonas blancas y negras, es como un
aumento del brillo en las sombras. No se producen estrías, pero sí se nota un aumento de contraste.
Las líneas de la trama parecen con mayor foco pero es porque están más oscuras, con mayor contraste.

R. Target

La imagen aparece con un tono bastante frío, con algo menos de contraste. Las zonas de blanco
tienen información, es como si pudiera representar mejor tanto los detalles en las luces como en las
sombras. No produce blanqueo alguno.

R. Target

Se nota un gran aumento del contracte, pérdida de detalles en luces y sombras, pero mucho mejor
enfoque.

002F

001Cam

C) Datos análisis visual del negativo de muestra.
Nº ID

Tipo de original

003N2

Neg. B/195/13

No está bien encuadrada, tiene suciedad por todo, aparece como si el negativo estuviera rayado. Es una
imagen de tono frío y pierde un poco de detalles en las sombras. Nos proporcionan un positivo directo.

Neg. B/195/13

La imagen es un negativo, y se aprecia claramente una falta de contraste grande, con una fuerte dominante
azulada. El fotograma no está bien ajustado al chasis, se pierde un poco de información arriba y a la derecha.
Es curioso que las zonas adyacentes pertenecientes al chasis no dan información de negro, se aprecian
como gris oscuro. La captura obliga a un reencuadre posterior y a ajuste de tono y contraste.

Neg, B/195/13

Al obtener directamente un negativo lo que produce es un trabajo extra de retoque para ajustar la imagen al
original.

003f

006Cam

Comentarios

De los datos obtenidos mediante el análisis visual –ver imágenes de muestra al final–, lo primero que descubrimos es que todos los equipos hacen una captura digital que se aleja sen-
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siblemente de las cualidades de nuestro original. El contraste y, por lo tanto, el rango tonal es
muy diferente de uno a otro. La cámara nos proporciona una imagen de alto contraste, mientras que el escáner de alta calidad nos proporciona una imagen muy plana. La representación del color en la cámara es pobre, en las otras dos aceptable. Y, por otro lado, el escáner
Nikon, nos proporciona una imagen con mucha suciedad y rayas.
Esta desviación nos indica que, posiblemente, los trabajos de edición de las imágenes posterior a la captura puede que se nos compliquen. No obstante, un buen técnico puede minimizar estas desviaciones; pero en ese caso tendrá que dedicar tiempo al ajuste antes de la
captura, y en algunos casos será complejo automatizar el trabajo.
Es importante recordar que los ajustes, mediante una aplicación de captura concreta, se realizan antes de dar la orden al escáner para que haga la captura de la imagen. Pero con las cámaras digitales, estos ajustes se hacen después de realizar la toma. El uso de cámaras digitales, nos
da la posibilidad de trabajar con lo que se ha llamado formatos “RAW”. Estos formatos “en bruto”
son dependientes de las distintas marcas comerciales que existen en el mercado. Para poder trabajar con estas imágenes es imprescindible la utilización de programas que interpreten la información codificada del fichero y la traduzcan como imagen. Estos sistema de traducción de señal
digital en señal visual tienen varias ventajas: Primero, permiten trabajar con ficheros de menor
tamaño y muy buena calidad. Segundo, funcionan como los negativos convencionales en cuanto a que es necesario su “revelado” –la traducción a la que nos referimos–. Esta interpretación
de la señal digital puede hacerse según nos interese -siguiendo con la analogía de la fotografía
convencional– mediante un revelado de bajo, medio, o alto contraste, mayor o menor saturación
del color, etc., optimizando la imagen según nuestras necesidades, sin pérdida de calidad. Claro
está, que esa traducción o procesado puede hacerse de muchas maneras y mediante programas
muy diversos. En la actualidad, existe una gran discusión sobre el tema en los foros fotográficos
internacionales, y se están buscando estándares que faciliten el trabajo y despejen dudas.
Siguiendo con el análisis y medición de la respuesta de estos tres equipos, lo primero que
tendríamos que hacer es pasar la información de las cartas calibradas, escaneadas por cada
equipo, por un programa capaz de medir los datos.
Al estar trabajando con transparencias y negativos, nos hemos encontrado con una primera limitación. Las aplicaciones que conocemos, y que resultan asequibles en términos económicos y prácticos, están hechas para trabajar con luz reflejada a la hora de medir la respuesta
de color, pero no transmitida. Las cartas de color específicas para luz transmitida, tienen un
patrón de colores mucho más complicado y los sistemas para su análisis implican la utilización
de equipos bastante caros como los espectrofotómetros. En esta situación, tendremos que analizar el color de las transparencias y negativos mediante los sistemas empíricos ya descritos.
No obstante, el resto de información, nos proporciona datos muy relevantes en cuanto a la
reproducción tonal y la definición de cada uno de los equipos. De esta manera, podríamos obtener datos de este tipo:
Datos numéricos.
Estos datos son obtenidos del análisis de gráficos como estos. El primer grupo nos aporta
información sobre la respuesta tonal.
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Equipo

Gamma

Rango dinámico

Nivel de ruido
en el canal de
luminancia

Frecuencia de
ruido

Curva de
acutancia

Aberración cromática
en relación al centro
de la lente

MTF en la
frecuencia
Nyquist

MTF50
(LW/PH)

Nikon SUPER
COOLSCAN

0,388=1/2,58

7,31f-stops
(EV)

Y=2,58%

Diagrama de
caída
pronunciada

Amplio de
-2 a 4

CA=0,008%

0,0567

789,9

Imacon
Flextight

0,358=1/2,79

7,26f-stops
(EV)

Y=2,62%

Diagrama de
caída
pronunciada

Amplio de
-4 a 4

CA=0,024%

0,0101

734

Nikon D

0,509=1/1,97

7,17f-stops
(EV)

Y=1,43%

Diagrama de
caída suave

Moderado de
-2 a 2

CA=0,03%

0,0787

600

MTF50/10
pulgadas

78,99

73,4

60

Este segundo grupo de gráficos nos indica cómo es la capacidad de definición del sistema
de captura digital.
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Por cada equipo analizado, o variable que queramos definir, deberíamos obtener, como mínimo, las mediciones que nos aportan estos dos tipos de gráficos. En este caso, a modo de ejemplo, mostramos los gráficos obtenidos para un escáner del tipo Imacon Flextihg.
En cuanto a los datos de los tres equipos analizados, vamos a empezar por comprobar la
respuesta del contraste, en valores de gamma. En el cuadro anterior a los gráficos, vemos cómo
los dos escáneres nos dan un valor bastante bajo, 0,388 y 0,358 respectivamente. Esto nos
indica que podremos esperar la obtención de imágenes bastante planas. En contraposición,
observamos que la cámara nos da un valor de gamma mayor, aunque no excesivamente alto.
El siguiente dato en que nos fijamos es la medición del rango dinámico. No hay grandes diferencias en la respuesta de los tres equipos. Podríamos pensar que la cámara nos aportaría
una mayor compresión tonal, dado que tiene un contraste mayor, pero no es así.
Uno de los parámetros que afectan al rango dinámico es el nivel de ruido. A este respecto,
comprobamos que ninguno de los tres equipos nos da un valor de ruido muy alto, pero es la
cámara la que nos proporciona el valor menor. Esto quiere decir que los otros dos equipos pue-
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den ver reducido su rango dinámico por efecto del nivel de ruido, y por esta razón, no encontramos grandes diferencias entre un equipo y otro.
Claro está que hay otros factores que afectan al nivel de ruido. Por un lado, tenemos que a
mayor tamaño de imagen, más visible se hace el nivel de ruido –el tamaño de imagen obtenido con el escáner tipo Imacon, ha sido mucho mayor que la obtenida con la cámara–. Y por
otro, debemos tener en consideración la gradiente del gráfico de frecuencia de ruido –Noise
Spectrum, en el primer grupo de gráficos–. Para simplificar, diremos que cuando se aprecia un
diagrama de caída muy pronunciada, se está detectando la influencia de filtros antirruido. Estos
filtros intentan mejorar la respuesta del sistema ante el nivel de ruido, pero afectan a la definición de la imagen.
La definición la comprobamos en el segundo grupo de gráficos. En primer lugar, comprobamos que ninguno de los tres equipos se ve afectado por problemas de aberración cromática;
los niveles son prácticamente inapreciables. Pero sí encontramos algunas diferencias, por ejemplo en la acutancia –que se ve en el primer gráfico del segundo grupo–. Dicho gráfico, debería representar un corte preciso, y no una curva. El mejor resultado nos lo ha proporcionado
la cámara, aunque no es excesivamente bueno. La acutancia se ve afectada por varios factores: el tipo de original –transparencia de 35mm–, el tamaño de ampliación, y la influencia de
los filtros antirruido y anti-aliasing.
Con respecto al efecto aliasing –ver representación último gráfico del segundo grupo–, vemos
que ninguno de los tres equipos se ve afectado por este problema. Los niveles de MTF en la
frecuencia Nyquist, son muy bajos, tanto que es muy presumible que los equipos utilicen filtros
anti-aliasing (lowpass), que afectan directamente a la definición de la imagen.
Para acabar, comprobamos el poder de resolución de los equipos mediante la medición del
MTF. Existen varios valores que representa este parámetro; para nosotros el más sencillo de
interpretar es el que mide anchos de líneas por alto de la imagen, en MTF50. A este respecto, el escáner Nikon es el que nos ha proporcionado el valor más alto. Una forma fácil de
comprender qué significan estos valores es analizarlos en función del tamaño de impresión en
pulgadas. Existe una tabla aproximada que dice que un valor de 150 es excelente, de 110 es
muy buena, y de 80 tiene una definición aceptable para distancias normales de visionado, pero
no para trabajos exigentes. De esta manera, si queremos obtener una copia de 8x10 pulgadas
–aproximado a nuestro 18x24– dividiremos el valor de MTF50 entre la altura, esto es, 10 pulgadas. Y en nuestro caso, comprobamos que los tres equipos nos han dado valores muy justos; el mejor lo representa el escáner Nikon con 78,99, y el peor la cámara con 60. El escáner
de mayor calidad no nos ha proporcionado mucha mejor calidad de imagen, aunque hayamos obtenido una imagen de mayor tamaño.

Conclusiones
Todo este análisis nos puede llevar a muchas conclusiones. La primera es que cualquier sistema de codificación de nuestras imágenes, nos proporciona información que se aleja en mayor
o menor medida de lo que son en sí los originales. Por tanto, la inclusión de los datos que indi-
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can esa desviación en la descripción de nuestro sistema de conversión digital, dejará constancia de esa transformación, para que cuando en el futuro existan herramientas de ajuste, podamos acercar nuestras copias digitales al sentido fotográfico de nuestros originales.
Otra conclusión importante es que no por una mayor resolución conseguimos una mayor calidad de imagen. De esta manera, son los originales los que nos limitan el tamaño de ampliación
de la señal digital. A este respecto, una forma aceptable de trabajar, sería comprobando cuál es
la mejor resolución que nos aporta nuestro sistema de codificación con respecto al original, y utilizar programas de interpolación para aumentar el tamaño de la imagen si fuera necesario.
En relación a la valoración de la calidad de un equipo frente a otro, debemos decir que todos
tienen sus limitaciones.Y a este respecto, es importante mencionar que, en la actualidad, tal y
como se ha ido desarrollando la tecnología digital, un operador experimentado puede obtener buenos resultados casi con cualquier equipo. No obstante, si ese operador dispone de datos
precisos podrá implementar la producción en el trabajo, y ser más eficaz en resultados y en
tiempo de trabajo.
La inclusión en nuestra cadena de trabajo de un sistema de control de calidad de la digitalización, para saber cual es la mejor respuesta de un equipo, puede suponer en tiempo, unos
tres o cinco días. En cuanto a costes, aparte del sueldo de un operario con unas nociones básicas, un programa del tipo Imatest, puede costar alrededor de los 100€, y las tarjetas de control, suponen una inversión de unos 200€ a 600€, dependiendo de si necesitamos cartas calibradas para varios formatos de imagen.
Por lo tanto, la mejora y el control de nuestro sistema de codificación de originales, resulta
un esfuerzo asumible por la gran mayoría de las instituciones que custodian fondos fotográficos
en nuestro país. Además, mediante el empleo de este tipo de métodos, estamos dotando a nuestras colecciones de herramientas que faciliten su adaptación a los cambios tecnológicos.
La velocidad de los cambios hace muy difícil conjugar cierta estabilidad con el dinamismo
del siglo XXI. Frente a esta situación, disponemos, por lo menos, de dos opciones: gastar grandes cantidades de recursos para volver una y otra vez a digitalizar nuestras colecciones
–hasta que los originales dejen de existir–. O trabajar bajo métodos de planificación flexibles,
que cuenten con ciertos controles de calidad, tanto en la codificación de los originales, como
en la aplicación de las estructuras intelectuales de organización, control, y gestión.
Para acabar, quisiera recordar, que todo proyecto de conversión digital nace con la idea
de mantener vivo y dinámico un fondo o colección de imágenes. Superadas las principales limi-

Carta de color IT8,
001N 001 Cam

Carta de color IT8, 001F
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taciones técnicas de los sistemas de digitalización, es hora de aprovechar estos recursos para
garantizar la vida de nuestra memoria visual.

Carta de resolución, 002N

Detalle de 002N

Carta de resolución, 002F

Detalle de 002F

Carta de resolución, 002Cam

Detalle de 002Cam

Original 003N

Original 003F

Original 003Cam
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NOTAS
01. Es una de las áreas de ADHS (Arts and Humanities Data Service) que es un servicio organizado en el King’s
College London, en el que colaboran varias universidades del Reino Unido, dedicado a la creación y preservación de recursos digitales, por y para, la investigación, la enseñanza y el aprendizaje de las artes y las humanidades. Actualmente cubre cinco áreas: Arqueología, Historia, Artes Visuales, Literatura, y Artes Escénicas.
02. Término usado en CÍA, J. y FUENTES, A. Notas sobre la conversión digital de colecciones fotográficas antiguas.
Dins: “Lligall” núm.16, 2000. Su aplicación dentro del campo de la fotografía, viene encaminado a diferenciar la
simple digitalización, de la aplicación de métodos científicos de captura. El empleo de los métodos científicos
de trabajo se utiliza para intentar evitar que la digitalización signifique la desvirtualización del sentido original de
las de imágenes.
03. En realidad, es un conjunto de programas preparados para medir la respuesta de un sistema fotográfico digital. Puede medir la definición y calidad de las lentes, de los CCDs de las cámaras digitales, de las películas digitalizadas, y de las copias impresas, etc., mediante la utilización de una serie de escalas de control concretas.
03. El programa tiene varios módulos: SFR, que mide la calidad de las lentes en cuanto a acutancia y aberración
cromática; Colorcheck, que mide la respuesta del sistema en cuanto a la reproducción del color -necesita una
escala que no existe para transparencias-; Stepchart, que mide la respuesta tonal del sistema junto a la frecuencia de ruido. Además, tiene otros módulos enfocados a la medición de la calidad de las copias impresas desde
ficheros digitales.
04. Es conveniente no confundir resolución óptica, con resolución óptima. Resolución óptica hace, generalmente,
referencia a la máxima resolución –tamaño de imagen– que nos proporciona un determinado equipo de captura. Mientras que resolución óptima, hace referencia a la resolución que nos aporta la máxima calidad de imagen
con respecto a las cualidades y dimensiones de un determinado original.
05. Fotógrafo francés afincado en Londres. Fue uno de los últimos profesionales en abandonar la técnica del daguerrotipo, no en vano siguió trabajando con placas de daguerrotipo hasta casi final de los 50 del siglo XIX. Son
excepcionales sus daguerrotipos coloreados.
06. Ferdinand Hurteer y Vero Charles Drieffield, dos químicos industriales ingleses, y fotógrafos aficionados. Publicaron por primera vez sus trabajos sobre sensitometría y densitometría en el articulo “Photo-chemical Investigations”, publicado por el Journal of Society Of Chemical Industry en 1890. En él se indican los fundamentos
científicos de los métodos de análisis de los sistemas de reproducción modernos.
07. Dr. C.E. Kenneth Mees, 1882-1960. Nacido en Wellingborough, Inglaterra, desarrolló su carera en Estados
Unidos. Fue pionero de la investigación fotográfica, dedicó su vida a establecer los procedimientos científicos
de la fotografía moderna.
08. No existe traducción para este término en castellano. Por lo tanto, utilizaremos la acepción inglesa para referirnos al efecto de bordes irregulares y patrones pixelados en la representación de líneas oblicuas y curvas.
09. El problema de la mejora en una de las cualidades físicas de nuestro sistema fotográfico, implica una pérdida
en otro de los parámetros que definen su comportamiento. Por esta razón, los fabricantes siempre tienen que
hacer un balance, y equilibrar a unas cualidades con respecto a otras.
10. No debemos confundir la reproducción tonal con el tono de la imagen. El tono hace referencia a la desviación
del balance cromático de una imagen. Este hecho se aprecia más fácilmente sobre una escala gris, en la que
podemos apreciar si sus tonos se desvían hacia los tonos fríos o cálidos. Normalmente este efecto se relaciona con la temperatura de color.
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RÉSUMÉ
Tout projet de conversion numérique naît avec l’idée de maintenir vivant et dynamique un fonds ou une collection
d’images, mais cet effort d’adaptation n’est pas aussi simple qu’on peut l’imaginer. Le nouvel univers numérique est
très directement touché par l’instabilité, fruit de la fulminante évolution des technologies.
C’est pourquoi de multiples institutions internationales développent des méthodes qui facilitent l’adaptation des
projets et leur transformation constante aux nouvelles circonstances.
Notre plate-forme travaille dans deux directions: la recherche de méthodes appropriées pour la codification
des photographies créées en systèmes analogiques et l’adaptation des méthodes d’organisation, de contrôle et
de gestion aux nouvelles utilisations.
On est ainsi arrivé à la conclusion que la compilation de données par le biais de méthodes de contrôle, ainsi
qu’une planification flexible peuvent nous apporter des moyens pour suivre le sillage des nouvelles technologies.
L’évolution technologique présente deux faces d’une même monnaie : d’un côté, elle nous apporte une certaine
instabilité ; de l’autre, elle permet la création de ressources et d’outils qui rendent plus facile la navigation dans le
courant de l’ère numérique.
Quant aux archives et collections photographiques, il serait bon d’implanter des systèmes de contrôle de qualité
dans la chaîne de travail de la conversion numérique. Jusqu’à il y a peu, ces systèmes demandaient un grand effort
et devenaient impraticables pour la plupart des institutions. Actuellement, la création d’applications informatiques qui
mesurent la réponse de notre système de capture numérique, aux côtés de méthodes simples d’analyse offrent un
outillage accessible qui nous apporte les données nécessaires pour créer des formules d’adaptation tout en nous
fournissant de l’information pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans les processus de codification numérique.
Ces méthodes se basent sur l’analyse de la reproduction tonale de la reproduction de couleur et de la définition
réelle qui offrent un système de conversion numérique en fonction d’un type d’originaux photographiques concrets.
Maintenant que l’on a vaincu les principales limitations de qualité technique des systèmes de numérisation, c’est
le moment de profiter de ces ressources pour garantir la vie de notre mémoire visuelle.

SUMMARY
All digital conversion projects start out with the aim of keeping a fund or collection of images alive and in use, but the
effort taken to adapt the image is not always that simple. The new digital universe is directly affected by the instability
of rapidly evolving technology.
As a result, many international institutions are developing methods that facilitate adaptation projects, and guarantee
their adjustment to new criteria.
From this starting point we work in two directions: searching for suitable methods to codify photographs created
using analogue technology, and adapting methods of organisation, control, and management to new uses.
Thus we have arrived at the conclusion that data compiled using control methods combined with flexible planning
can provide a method of following the slipstream of new technology.
Technological evolution is a double-edged sword: it offers a certain instability on one side, and the creation of
resources and tools that allow us keep up with the flow of the digital era on the other.
As regards photographic archives and collections, implementing systems of quality control in the digital conversion
chain appears to be a positive step. Up until recently these systems required a major investment and were impractical
for most institutions. Currently the creation of computer applications that measure the response of our digital capturing
systems, together with simple methods of analysis, are very accessible, and they are tools that give us the information
we need to create adaptation formulas and to provide information that helps us obtain the best results we can from
the digital codification process.
These methods are based on an analysis of colour and tone reproduction and the real definition that a digital
conversion system offers, based on a specific type of original photograph.
Having overcome the initial limitations of digitalisation systems in terms of technical quality, the time has come
for us to make the most of these resources to guarantee the survival of our visual heritage.
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LA FORMACIÓ EN LA CONSERVACIÓ DE FOTOGRAFIES
Ian L. Moor i Angela H. Moor
Centre de Conservació de Fotografies. Londres

Preàmbul: L’estabilitat inherent de les fotografies
Tan bon punt les primeres imatges fotogràfiques van aparèixer de la llum i es van submergir en
les ombres, de seguida van començar a desaparèixer en les formes elementals d’on procedien.
Va ser un tancar i obrir d’ulls: «ara em veus, ara no em veus». Llavors de seguida es va iniciar
un joc del gat i la rata, en què els professionals, els entusiastes i també els químics pretenien
obtenir i conservar les qualitats il·lusòries de les fotografies. El 1802 Thomas Wedgewood va
lamentar la inestabilitat dels seus «contorns» sobre el paper i la pell, i va afirmar que calia conservar-los a les fosques, dins d’una carpeta desada en un calaix, si es volien conservar.1 Al cap
d’uns catorze anys, Nicephore Niepce es va trobar amb el mateix problema, la manca d’estabilitat, i el 1817 va abandonar la plata sobre el paper i es va decantar pel betum sobre el vidre i el
peltre. Trenta-tres anys després que Wedgewood i Davey publiquessin el seu «informe», William
Henry Fox Talbot va descobrir i presentar un procés d’«estabilització» per als seus experiments
«esciogràfics», el qual finalment va aconseguir una mesura d’estabilitat en el que després va rebre
el nom de «procés de dibuix fotogènic». Aviat es van produir un gran nombre d’avenços i modificacions arran del desig d’utilitzar i conferir un element de control a tot el procés d’elaboració de
la imatge sense perjudicar o inhibir la creativitat i també per garantir la longevitat de la imatge.
El mateix Talbot es va adonar de la inestabilitat inherent dels seus primers dibuixos fotogènics, i
més tard, el febrer del 1839, els seus negatius calotips i còpies en paper salat «estabilitzades»
van provar l’hipo (tiosulfat de sodi) després que, l’1 d’aquell mes, l’hi recomanés i li’n fes una
demostració el seu amic John Herschel a casa seva, a Slough. Com que no hi va trobar cap avantatge evident, en l’hipo, Talbot va deixar d’utilitzar-lo el 27 d’abril del 1839.2 Talbot es va tornar a
passar a l’hipo el 1843, l’aplicació del qual havia millorat de manera considerable; en la seva obra
The Pencil of Nature 3, publicada pel Reading Establishment el 1844, Talbot va suggerir substituir qualsevol de les «proves» en paper salat en cas que més tard perdessin qualitat. No va ser
la declaració rotunda d’un home que estava convençut de l’estabilitat de les seves obres, sinó la
d’un home plenament conscient de les possibilitats que tenien de ser inestables.
El mateix Talbot va ser el primer a desenvolupar i utilitzar les tècniques d’estabilització de la
imatge mitjançant l’ús de solucions de sal halogenada, iodur de potassi (1834), clorur sòdic
(1835) i bromur de potassi (1839). Talbot també va ser el primer a idear unes tècniques per augmentar la imatge com la intensificació amb un intensificador d’un compost de plata, per a
l’obtenció del qual va emprar gal·lonitrat de plata, que servia per potenciar o intensificar les
imatges latents. Les generacions següents de professionals, la indústria i els seus clients s’han
esforçat a resoldre els problemes de l’estabilitat de la imatge fins avui dia.
En el material publicat sobre fotografia abunden les manipulacions, les modificacions, els
tractaments i la química amb l’únic propòsit d’obtenir una imatge tan perfecta, fidel a la reali-
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tat i estable com sigui possible, ateses la natura i les limitacions inherents dels materials i les
seves propietats químiques respectives, si bé es desenvolupaven i es creaven per rectificar o
tractar els problemes d’inestabilitat que presentaven les fotografies. Aquests tractaments se
centraven bàsicament en el negatiu perquè aquest no només representa la primera impressió,
sinó que també és el mitjà per produir totes les impressions posteriors. No tenia gaire sentit
tractar els problemes d’inestabilitat i els defectes en les còpies perquè es podia obtenir, simplement, una altra còpia. En les revistes de fotografia de les dècades de 1850, 1860 i 1870 proliferen els articles sobre la conservació, la neteja i el tractament de daguerreotips. Hi havia, i hi
ha encara, la mentalitat i la consciència de la conservació, la qual és una constant en la història del procés fotogràfic. Cartes que feien palesa la preocupació sobre «la pèrdua de color
de proves positives sobre paper» van començar a arribar a la Societat Fotogràfica de Londres,
que acabava de néixer; la primera carta que va ser publicada en la seva revista, sota el títol de
«Heterogeni», portava la signatura següent: «J. G. M. Torquay, 21 de desembre del 1853»4. Tan
gran era la preocupació que el 1855 la Societat va crear una «comissió especial per a la pèrdua de color», presidida per Roger Fenton, que tenia com a objectiu investigar el problema5.
No és estrany que tant els professionals com la indústria fotogràfica posterior van veure i buscar solucions als «mals de la fotografia» en la seva química inherent i a partir de la perícia que
els caracteritzava. Aleshores creien æi encara ho creuen avuiæ que eren i són les persones
més indicades per resoldre els problemes d’inestabilitat en les fotografies pel bagatge i els grans
coneixements que tenen del procés fotogràfic. La pitjor cara que ha tingut la recerca d’aquest
esperit és l’ús d’intensificadors, reductors, mètodes químics per decolorar, tornar a revelar i llevar taques en imatges històriques, juntament amb la realització d’unes proves destructives, i la
duplicació de negatius de plàstic i vidre històrics seguida de la destrucció de l’original. La
cara més positiva és la creació i el perfeccionament d’unes tècniques de revelatge més eficaces, un revelatge permanent, una intensificació òptica real, i la còpia, la transferència i les
tècniques d’ampliació d’imatges digitals.

La fotografia: un art o una ciència?
Des de la fundació de la Societat Fotogràfica de Londres el 20 de gener del 1853, també s’ha
parlat molt de si la fotografia era un «art o una ciència». El debat, amb William J. Newton com
a vicepresident i principal defensor de l’«art de la fotografia», va monopolitzar moltes de les
reunions de l’entitat i les pàgines de les seves publicacions. Evidentment, les escoles de fotografia Linked Ring, fundada el 1892, i Photo-Secession, fundada el 1902, defensaven que la
fotografia era una forma d’expressió artística. Aquesta polèmica, si és que de fet n’hi havia cap,
sobre la fotografia en tant que art i ciència alhora, encara és vigent avui dia tant en el camp del
patrimoni cultural com en el de la fotografia.
La batalla que va tenir lloc durant les dècades de 1970, 1980 i principis del 1990 va ser una
de les actituds que van adoptar els fotògrafs. Molts professionals del patrimoni cultural encara
consideren la fotografia com un mitjà purament reprogràfic i, en certa manera, efímer, no pas
com l’atracció principal d’un museu. El seu contingut informatiu simplement pot ser duplicat i
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perpetuat amb mitjans fotogràfics, o avui dia fins i tot amb tècniques digitals, sense que es
tingui en consideració la importància i la integritat de la primera font d’informació com un objecte historicocultural.
Sembla just afirmar que aquest major interès per la fotografia i la conservació de fotografies
és originari dels Estats Units, un país que no es va haver de convèncer de la importància cultural i històrica del seu patrimoni fotogràfic; la fotografia va enregistrar i testimoniar les primeres passes d’aquella jove nació. Durant les dècades de 1950 i 1960, els Estats Units es van
llançar a publicar nombroses obres sobre la història i el reconeixement de la fotografia, la
qual cosa va contribuir que fos elevada a la categoria d’expressió artística.
Entre la darreria del 1960 i l’inici del 1970, al Regne Unit es va començar a prendre més
consciència de la importància i el valor de les fotografies històriques quan un petit nombre de
col·leccionistes entusiastes entregats a la causa, com ara Helmut Gernsheim, Camfield i
Deirdre Wills i Howarth-Loomes, es van aficionar a buscar entre els mercats antics de Londres.
Tanta embranzida va agafar el món fotogràfic que el 21 de desembre del 1971 Sotheby’s va
organitzar, a tall experimental, la primera venda de fotografies amb fins publicitaris, en què s’incloïen fotografies de diversos col·leccionistes. Més tard, el 24 de maig del 1973, va tenir lloc
la primera venda oficial dedicada a les fotografies. Un reduït nombre d’entitats clau dels Estats
Units, el Regne Unit i França van començar a adquirir de forma notable fotografies històriques representatives del «bon art» per a les seves col·leccions. Un nombre creixent d’entusiastes van començar a col·leccionar fotografies i, posteriorment, a comerciar-hi a mesura que s’expandia el mercat de la fotografia.
Als Estats Units i el Canadà, Ostroff, Romer, Wilhelm, Adelstein i Eaton, entre altres, van
ser els primers precursors que van plantar les llavors de la presa de consciència sobre la
importància que té la conservació de fotografies en tant que elements del patrimoni cultural.
Aquests precursors eren fotògrafs de ple dret, és a dir, fotògrafs implicats en el sector del patrimoni, o bé col·laboraven en la indústria fotogràfica. S’esperava que aportessin una perspectiva fotogràfica i busquessin solucions en el material publicat sobre fotografia i la indústria d’aquest sector, la qual cosa va quedar reflectida en l’augment i l’adopció de tractaments de les
fotografies i la filosofia que hi havia darrere el seu ús. Aquest fet també va tenir lloc al Regne
Unit, si bé en menor grau, i cal destacar-ne personalitats com Harold White, Bryan Coe, Kodak
i Howarth-Loomes.
En la recerca de coneixement, la fotografia i el terreny cada vegada més important de la conservació, les dècades del 1970 i el 1980 es van caracteritzar per una sèrie de proves, manipulacions químiques i restauracions destructives a gran escala. Prevalia la recerca d’un esperit
purament fotogràfic en contraposició a un esperit de conservació, la qual cosa va endarrerir en
gran mesura el progrés en els tractaments i les tècniques de conservació de fotografies. El 1984
els autors d’aquest treball vam descobrir una còpia en paper salat intensificat de l’abadia de
Bolton, de Roger Fenton; va ser un esdeveniment que va marcar l’avenç en la conservació de
fotografies i que tindria unes conseqüències molt importants en l’evolució dels tractaments de
conservació de fotografies. Al cap de poc va ser descoberta una còpia en paper salat intensificat de Henri Le Secq intensificat. Arran d’això, l’hivern del 1985 the AIC PMG (Grup de Materials Fotogràfics de l’Institut Nord-Americà per a la Conservació) es va reunir a Filadèlfia i va
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tractar, entre altres temes, tota la qüestió i l’aplicació de les tècniques d’intensificació en les
fotografies històriques.

«Els dies 1 i 2 de febrer, el Grup de Materials Fotogràfics de l’AIC es va trobar a Filadèlfia per celebrar la reunió de cada hivern.
“Intensificació i principis de conservació”, a càrrec d’Ian i Angela Moor, va ser la comunicació més contundent de les tres que es van oposar clarament a l’ampliació d’imatges
fotogràfiques, atès que la dita ampliació infringeix els principis de conservació en quatre sentits: 1) Tots els tractaments químics produeixen/introdueixen altres contaminants.
2) La intensificació modifica totes les característiques essencials de la còpia. 3) La intensificació no és reversible. 4) La intensificació, per mitjà de la introducció d’uns complexos
químics que no es poden eliminar, faran augmentar la inestabilitat d’un material que ja
és inestable.»6
Es va convidar els autors a presentar una comunicació sobre el tema perquè van tenir un
paper decisiu a l’hora de determinar que les còpies, procedents de dues col·leccions independents amb seu a Londres, havien estat sotmeses a una intensificació. En la reunió de
Filadèlfia, a banda de diverses comunicacions destacades, cal esmentar també les demostracions que es van fer d’intensificacions, emblanquiments i revelats, de l’emblanquiment de
taques en fotografies i de la utilització de pólvores abrasives per eliminar l’anomenada «lluïssor metàl·lica» (un deteriorament causat per un procés d’oxidació-reducció) i de tots els tractaments que no ha de fer servir un restaurador professional o l’equip que té al seu càrrec. En
les visites obligatòries a col·leccions d’àmbit local i delegacions de laboratoris, es van presentar en dues grans taules un conjunt de daguerreotips originals/històrics tallats i foradats amb
l’únic propòsit de mesurar el gruix de la plata sobre la placa de coure. L’ús d’aquest mètode tan
destructiu per dur a terme la investigació rau en el fet que els daguerreotips eren propietat de
l’investigador, i pel que sembla era legítim destruir-los perquè van ser comprats en botigues i
mercats i eren considerats treballs de poca importància i valor!
Després els autors del present treball van oferir una àmplia presentació sobre ètica basada en uns treballs monogràfics i, a continuació, va tenir lloc una discussió franca i oberta sobre
aquestes qüestions; com que van ser els nord-americans que es dedicaven a conservar i col·leccionar fotografies, i a comerciar-hi, els que es mostraven més contraris a aquestes pràctiques,
en aquell país el camp de la conservació de fotografies va començar a canviar i es van prohibir les tècniques d’intensificació de la imatge química i les proves destructives.

La formació de restauradors
Al Regne Unit i també a Europa, existeix una llarga tradició d’oficis artesans que s’aprenen i
s’ensenyen bàsicament en gremis. Després de la Segona Guerra Mundial, al Regne Unit molts
soldats van ser desmobilitzats, van fer un curs de reciclatge en tot el procés d’enquadernació
i ornamentació, i en arxivística, amb la qual cosa se satisfeien les necessitats tant comercials
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com dels arxius i els museus. Fins a mitjan dècada del 1970, aquests professionals van ser
enquadernadors, arxivers o tècnics; la categoria que tenien dins de l’Administració pública
era inferior a la d’un oficinista.
Un fet que va influir de manera determinant en la comunitat arxivera i el seu esperit van
ser les inundacions devastadores de què va ser víctima Florència el 1966. Les inundacions van
tenir unes repercussions clau en els enquadernadors i arxivers d’aleshores, i la seva influència en el camp incipient de la conservació encara és palesa avui dia. Arran de les dimensions
de la catàstrofe i la necessitat d’un major nombre de tractaments basats en materials holístics,
aquells que en coneixien les aplicacions i la utilització i col·laboraven en el progrés científic van
aconseguir que els museus i els arxius reconeguessin la necessitat d’abandonar les arrels tradicionals en el món purament dels oficis i participar de les ciències dels materials emergents;
aquestes van donar lloc a una nova generació d’arxivers, més ben preparats per fer front a
catàstrofes com unes inundacions i també per satisfer unes necessitats més holístiques de les
col·leccions, en lloc de centrar-se tan sols en uns objectes concrets.

El creixement de les escoles, les escoles universitàries
i els programes de conservació
L’Escola Camberwell d’Arts i Oficis de Londres va ser la primera a intentar tractar els dèficits i
les febleses que es van detectar als museus i els arxius a causa de la inundació de Florència.
Camberwell ja tenia una tradició d’«arts i oficis» molt arrelada, que incloïa la producció, l’ornamentació i la relligadura de llibres. Per aquesta raó, el 1970 no és estrany que s’hi instaurés un
curs d’arxivística, el propòsit del qual era formar uns enquadernadors, arxivers i restauradors de
gravats i dibuixos amb més coneixements científics; el terme conservator (‘restaurador’) no existia aleshores, i tampoc no existia el concepte de «conservar papers, llibres ni fotografies».
Va ser una nova generació de tècnics que tothom va rebre amb els braços oberts, i de seguida es va adoptar el terme restaurador. L’obra de l’escola Camberwell va comptar amb tot el suport
de les institucions més importants de Londres, les quals aleshores estaven ancorades en un sistema educatiu ja decadent. Les institucions no tan sols formaven un professorat de gran prestigi, sinó que també admetien els grans beneficis que suposava tenir accés a una promoció de
restauradors plenament capacitats i poder-los contractar. Al cap d’uns dos anys de formació
intensiva, aquests restauradors obtenien un alt nivell de competència, coneixements i aptituds
que era impensable obtenir amb l’antic sistema educatiu en el mateix període de temps.
Tot i l’ensenyament de química orgànica i inorgànica aplicada i de ciències que hi estaven
relacionades, la balança de l’ensenyament a Camberwell s’orientava cap a la formació d’un
restaurador amb una base de coneixements tradicionals que estigués prou capacitat per assumir una feina i dur a terme tractaments. Si bé és obvi que l’adquisició i el perfeccionament de
les destreses pràctiques i els coneixements teòrics requereix el seu temps, les aptituds bàsiques anaven de la mà d’un esperit de conservació actiu, amb un suport de base científica.
Van ser moltes les entitats que aviat es van animar a seguir l’exemple de Camberwell. Podem
citar, entre altres, la Biblioteca del Congrés, el 1971; la Universitat de Delaware, amb el seu pro-
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grama de conservació de l’art, el 1974; l’Escola Reial Danesa de Conservació, Copenhaguen, Dinamarca, el 1982, i en darrer lloc, però no per això menys important, l’Institut de Formació de Restauradors d’Obres d’Art (IFROA), París.
Per descomptat, no n’hi ha prou amb una bona escola per formar restauradors. Aquests professionals han de posseir una habilitat innata, que només pot ser alimentada i estimulada en
el context adequat. Es tracta d’una combinació de qualitats naturals i un bon ensenyament.
A principi de la dècada del 1970, els autors del present treball, en tant que estudiants d’una certa edat, van seguir el curs d’arxivística a l’Escola Camberwell d’Arts i Oficis; tots dos s’havien format en l’ensenyament tradicional. Després d’haver treballat amb fotografia històrica i
comercial, Ian Moor va decidir especialitzar-se en la conservació de fotografies per al seu
projecte de recerca, ja que va saber que no hi havia cap interès a conservar fotografies o bé
no es requeria cap mena de perícia en aquest camp. Tot i així, no es va donar per vençut i va
estudiar la tècnica inventada per Frederick Scott Archer, basada en plaques de col·lodió humit,
la va reproduir i en va investigar la conservació. Va investigar aquesta tècnica perquè la normativa relativa a la salut i la seguretat a l’escola li impedia fer recerca sobre els daguerreotips, ja que en aquesta tècnica s’usava mercuri, en què s’havia de centrar en un principi la seva
recerca. El projecte de recerca sobre les plaques de col·lodió humit el va dur a la introducció
l’any 1975 de la conservació de fotografies en el currículum del curs de l’escola, la inclusió de
fotografies en els estatuts del Paper Group (acabat de formar) i la publicació dels primers treballs sobre la conservació de fotografies en els dos primers números de la revista del Paper
Group, Paper Conservator (1976 i 1977).7
Fins avui, tot i la proliferació del nombre d’escoles de conservació, sobretot les que ofereixen l’especialitat de la conservació de fotografies, no hi ha encara una escola que estigui especialitzada únicament en aquest camp, i sense excepció la conservació de fotografies s’imparteix, en alguns casos de manera superficial, com una branca d’una disciplina molt més àmplia
que té com a base els materials.
Algunes escoles sí que imparteixen l’assignatura de conservació de fotografies en el darrer
any d’un curs de conservació basat en els materials. No obstant això, en el pitjor dels casos els
estudiants no s’hi instrueixen per manca d’un professor o professora amb els coneixements
adequats, i en el millor dels casos, com als Estats Units, segueixen una formació més de
tipus científic i teòric que els ofereix molt poca experiència o formació pràctica æo gensæ per
manca d’una tradició o esperit fonamentats en l’aprenentatge de l’ofici.
Mentre que aquesta unió entre l’artesania i la ciència era essencial per avançar en el camp
que ens ocupa, per desgràcia s’ha arribat a un punt avui dia en què la ciència de la conservació i la conservació preventiva predominen en aquest àmbit, alhora que s’estanquen ràpidament el progrés i la utilització de tècniques tradicionals que impliquen una intervenció. Mentre
que cap restaurador que es preocupi pel patrimoni cultural no qüestionaria la necessitat de la
conservació preventiva holística de les col·leccions que formen part del patrimoni, ja es percep
i es reconeix que s’està descuidant la necessitat d’oferir una formació activa. La conservació
de fotografies és un dels àmbits que el Fons de la Loteria per al Patrimoni del 2002, La conservació del nostre patrimoni viu, va catalogar «com un sector en què falten aptituds i que exigeix una revisió»; a més a més, va subratllar una davallada significativa dels oficis que for-
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men part del patrimoni i va sostenir que algunes tècniques tradicionals de conservació gairebé s’han extingit. Ara formem uns conservadors de fotografies altament qualificats que no
són capaços de realitzar (i en moltes ocasions no els arribaran a realitzar mai) tractaments que
impliquen una intervenció en la fotografia, ja sigui perquè no els han inculcat les destreses i
l’experiència necessàries o bé perquè s’han embarcat en una recerca científica que no porta
enlloc. Evidentment, no és culpa dels conservadors, sinó dels programes de conservació que
han cursat.
No es pot arribar a ser restaurador de fotografies en un any, de la mateixa manera que no
es pot arribar a ser restaurador de llibres, papers, gravats o dibuixos en el mateix temps. La
conservació de fotografies és una especialització que requereix un mínim de tres o quatre anys
de formació, i el programa ha de reflectir les necessitats tant de prevenció com d’intervenció
en les fotografies en la mateixa mesura. Després d’aquests tres o quatre anys, cal acumular
una experiència laboral de cinc anys perquè el conservador de fotografies sigui un professional acreditat. Això s’ajusta als requisits d’acreditació actuals per a altres disciplines relacionades amb el patrimoni, com ara la conservació de llibres, paper, gravats i dibuixos.

Actituds
És cert que la formació basada en destreses en el camp de la conservació fotogràfica està
quedant enrere en relació amb altres disciplines. La batalla més important no es té només
amb les escoles de conservació, tot i que encara caldria fer molt per millorar el lamentable
estat en què es troba la formació basada en destreses, sinó també amb les actituds predominants envers les fotografies, actituds que han condemnat el camp de la conservació fotogràfica dels anys setanta ençà. Les fotografies encara es tenen en ben poca consideració
dintre del terreny patrimonial. Si d’una banda alguns organismes fotogràfics i patrimonials
han arribat a produir directrius bàsiques i patrons per a la preservació de fotografies, en general aquestes són massa simplistes, massa generals, i en alguns casos contenen informació
enganyosa i errònia.
Encara hi ha massa dipositaris que creuen que es poden confiar fotografies a restauradors de paper, llibres o arxius i que no cal que n’hi hagi d’especialitzats en fotografia. No hi
ha prou oportunitats per adquirir una veritable experiència en aquest camp, ja que es creen
pocs llocs de treball en el terreny de la conservació fotogràfica; la inversió en col·leccions,
conservació, formació i restauradors és insuficient. Al Regne Unit tenim una col·lecció nacional de fotografies que no té restaurador fotogràfic. No hi ha prou publicacions que proporcionin indicacions pràctiques, ben fonamentades i centrades en els materials per a la cura i la
preservació de fotografies. No hi ha publicacions especialitzades en la conservació interventiva de fotografies, malgrat que els autors d’aquesta comunicació i altres n’han publicat estudis en revistes.
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La manca de destreses
La «inundació de Florència» va comportar un gran pas en el desenvolupament de la professió de restaurador. En aquells moments es tenien destreses però mancava la base científica,
ara tenim la base científica però ens manquen destreses.
L’oportunitat de desenvolupar i perfeccionar el tractament basat en destreses no existeix i hi
ha una manca d’informació teòrica i pràctica i d’expertesa en aquest terreny i en els instituts
que pugui donar un cop de mà a tots aquells que tenen necessitat d’adquirir experiència i expertesa en la conservació fotogràfica. Aquest problema és un dels factors fonamentals que ha portat els autors d’aquesta comunicació a desenvolupar i impartir cursos en preservació i conservació fotogràfica al Centre de Conservació de Fotografies des de l’any 1981.
Inicialment els cursos anaven adreçats a conservadors, bibliotecaris i arxivers, a tots els responsables de col·leccions fotogràfiques; també hi assistien restauradors desitjosos de desenvolupar un coneixement sòlid en fotografies. Després el Centre va desenvolupar cursos teòrics
basats en destreses, exclusius per a restauradors en pràctiques, que facilitaven l’adquisició
d’un major coneixement de les complexitats de la conservació de fotografies i del desenvolupament de destreses de naturalesa pràctica dintre d’un marc ètic apropiat. Òbviament, ens vam
adonar que els cursos de curta durada no eren la panacea. No obstant això, dins el marge de
temps previst per a aquests cursos intensius vam ser capaços d’oferir formació per assentar
uns bons fonaments, i vam establir una base sòlida de coneixement, la qual cosa va permetre que tant conservadors com restauradors comencessin a entendre les complexitats i les
necessitats del material i comencessin a afrontar els reptes de la preservació i la conservació
de fotografies.
Des de 1981, hem pogut corroborar que, en tots els casos de restauradors que hem format,
des de les Amèriques fins a Australàsia, hi ha destreses bàsiques i pràctiques essencials que
no se’ls han ensenyat a l’Escola de Conservació/a nivell de programa. Aquests principis essencials s’han d’ensenyar si el que es vol és establir uns fonaments ètics i pràctics de pes que contribueixin al desenvolupament i el perfeccionament d’un enfocament de la conservació fotogràfica basat en destreses i en un coneixement excel·lent.
Acceptem i defensem sense reserves la importància de la conservació preventiva com un
enfocament holístic necessari i a més llarg termini en relació amb la conservació de col·leccions, i som plenament conscients que això beneficiarà i preservarà ostensiblement més material que un restaurador amb l’atenció fixada en un objecte assegut en un banc. No obstant això,
el restaurador fotogràfic amb el seu coneixement especialitzat és qui exerceix adequadament
la seva expertesa quan formula, estableix i manté polítiques de conservació que cal implementar des de les disciplines corresponents. És la combinació efectiva de les dues disciplines, prevenció i intervenció, la que preservarà el nostre irreemplaçable patrimoni cultural fotogràfic a
més llarg termini.
Per anar bé, els programes de formació en conservació haurien de promoure que hi hagués
un correcte equilibri entre la ciència de la conservació, la teoria i les destreses.
Per descomptat, en aquesta comunicació tenim com a prioritat ocupar-nos de la formació
de restauradors fotogràfics. Així doncs, què és un restaurador fotogràfic?
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Un restaurador fotogràfic és algú que ha seguit un programa de formació homologat que el
capacita per intervenir, a qualsevol nivell, en la conservació de fotografies històriques. La seva
expertesa hauria de capacitar-lo per implementar una política de preservació efectiva i completa que inclogués estudis, accés, maneig i ús custodiat, emmagatzematge, exhibició i digitalització de col·leccions, així com la prevenció de desastres i qualsevol altre funció administrativa i
oficial dins del terreny de la conservació fotogràfica. Aquesta formació també hauria de capacitar-lo per portar a terme un tractament que vagi del nivell més simple d’intervenció, que inclouria el maneig, el transport i la duplicació de fotografies per a la reubicació, i l’embalatge per a
emmagatzematge, ús i exhibició, a tractaments més complexos de conservació per intervenció i
restauració que s’ocuparien d’una completa gamma de problemes associats a la degradació física i química a causa dels estralls del temps, la interacció humana, inundacions i incendis.
Tots els programes de formació homologats han de casar a la perfecció destreses i ciència,
alhora que han de proporcionar un entorn en el qual els restauradors fotogràfics puguin expandir, aprofundir i desenvolupar les destreses pràctiques i l’enfocament ètic a través de l’ensenyament i la resolució de tractaments, i també la seva base cognitiva a través d’un coneixement
excel·lent i la ciència de conservació aplicada als materials.
Sabem per la nostra experiència com a ensenyants que el nivell de coneixement, destresa, assoliment i actitud varia d’un restaurador a l’altre, tal com és d’esperar. No obstant això, al
llarg d’aquests vint-i-cinc anys de docència el que sempre ens ha amoïnat és que entre els participants manqués un coneixement bàsic fonamental, així com experiència i tractament basat
en destreses, tenint en compte que molts ja eren en part restauradors experimentats.
El problema és inherent a les escoles de conservació/programes, on per desgràcia està arrelat, ja que malgrat l’excel·lència acadèmica dels cursos que s’hi ofereixen, aquests tenen una
base massa teòrica i científica. Si d’una banda és cert que el desenvolupament de la ciència
relativa a la conservació ha posat a l’alçada del segle XXI el que era una tradició basada en
habilitats, malauradament també ha deixat massa restauradors impotents en lloc de servirlos i alliberar-los a través d’una base de coneixement i una consciència contínuament en ampliació. La ciència aplicada de manera poc pertinent està generant un nivell de precaució, de dubte i d’intimidació que està tenint una remarcable influència negativa en l’esperit d’intervenció
basat en destreses i consolidat de fa molt. La qüestió de si els tractaments de conservació
basats en la intervenció són apropiats o necessaris és, naturalment, una qüestió sempre legítima, i és fonamental per a qualsevol avaluació de criteris relatius a les propostes de tractaments de fotografies. No obstant això, posar un èmfasi excessiu en la ciència està generant
una nova fornada de restauradors que en depenen tant que no estan desenvolupant les destreses essencials necessàries per intervenir en el lloc i el moment apropiats.
Aquest gir tan marcat pel que fa a l’èmfasi prové de dos grans focus d’influència:
• el llegat de la carrera espacial i la consegüent expansió tecnològica, que ha generat una
cultura depenent de l’esperit científic: «la ciència ho resoldrà tot».
• els possibles beneficiaris d’aquesta expertesa, les institucions públiques, que també es
veuen afectats per les forces del mercat i la política cultural, on l’èmfasi es posa en els
números, les exposicions, la conservació i la demanda i la necessitat d’accés.
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Si bé entenem i reconeixem totalment la necessitat de posar aquest èmfasi, que ha tingut
un impacte en totes les disciplines relatives a la conservació, tenint en compte l’espectacular
volum d’artefactes culturals dels quals hem de tenir cura, la bona administració no hauria de
negligir el desenvolupament continuat de la formació basada en destreses, necessària per assegurar la supervivència continuada del nostre patrimoni cultural. La demanda que les col·leccions siguin accessibles comporta un creixent risc pel que fa a la conservació. La principal
demanda actual pel que fa a accés, i l’increment d’inversió per aconseguir-lo, no s’adiu ni coincideix amb una inversió creixent en conservació i en la formació de restauradors. Si d’una banda les destreses preventives i els professionals afins han experimentat un creixement al llarg
dels anys, les destreses interventives relatives al terreny de la conservació malauradament no
ho han fet. Hi ha menys contractes indefinits per a restauradors institucionals, la qual cosa fa
que la majoria dels que volen treballar en aquest camp hagin d’adquirir experiència en el sector privat. Quan queden vacants de restauradors, aquestes no es cobreixen sinó que les absorbeix el personal que ja hi ha. La majoria dels instituts volen cobrir les necessitats de conservació fotogràfica amb personal intern, donant per fet que els restauradors de paper poden
assumir-ho. Molts anuncis de convocatòries de places de restauradors de paper/arxius/objectes ara demanen experiència en fotografies. Es creen ben poques places específiques per a la
conservació de fotografies, i les poques places de restauradors fotogràfics que s’han creat no
es cobreixen, tal com està passant actualment, simplement perquè no hi ha restauradors
fotogràfics amb formació que tinguin la capacitació i l’experiència requerida per treballar amb
fotografies. També hi ha ben poques oportunitats per desenvolupar destreses d’intervenció
en l’actual entorn institucional centrat en l’accés.

Quin és el programa ideal per a restauradors fotogràfics?
En aquesta comunicació no és possible estendre’ns en una explicació exhaustiva d’aquest programa. No obstant això, qualsevol programa de formació en conservació fotogràfica hauria de
contenir els següents elements essencials.

Ètica
L’ètica és essencial en l’enfocament i la pràctica de qualsevol professió. S’hi reconeix la necessitat de regular i exercir influència en la professió que garanteixi que «l’empresa» es dugui a
terme dintre d’un marc legal vinculant que reculli l’establiment i l’acceptació d’estàndards per
part dels professionals que afavoreixin els interessos del client; en aquest cas les fotografies,
que són primordials en les seves activitats.
L’ètica protegeix la integritat de la fotografia, protegeix les fotografies de tractaments poc
apropiats i dels que els practiquen, garanteix que s’adoptin les millors pràctiques en tot moment
i garanteix que els tractaments es duguin a terme de manera segura i controlada per part d’aquells que estan qualificats per fer-ho.
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Durant la formació dels restauradors fotogràfics, tota avaluació, tot enfocament i tot tractament en conservació preventiva i interventiva s’hauria d’encabir dins d’un marc ètic que garantís que la integritat de la fotografia és primordial. És essencial que en la formació s’inculqui una
actitud ètica des de bon principi.

Història del procés fotogràfic
Si l’objectiu marcat és la pràctica de la conservació, no val la pena limitar-se a estudiar a nivell
teòric l’evolució i el desenvolupament del procés fotogràfic.
El primer que fèiem els restauradors de paper i arxius quan ens formàvem a l’Escola Camberwell d’Arts i Oficis era fer paper, la qual cosa ens donava un coneixement actiu tangible de
la naturalesa i el comportament del material físic i establia els fonaments sobre els quals construir una ètica de la conservació i desenvolupar tractaments centrats en els materials.
Per entendre la naturalesa física i química inherent de les fotografies, els nombrosos processos i les variants corresponents, el que cal és dur-los a terme. Només a través d’un coneixement actiu i directe dels processos i les químiques de producció es pot començar a entendre i assimilar el que un fotògraf concret va fer en un moment determinat de la història per a
la producció del seu treball. S’aprenen de primera mà els punts forts i els punts febles dels processos, les limitacions del mitjà, dels materials i de les químiques, com queden afectades l’aparença visual i l’estabilitat del procés a causa de la naturalesa física dels materials, de les químiques i fins de les diverses habilitats de manipulació dels fotògrafs. No es pot separar la
naturalesa inherent dels materials, de les químiques i l’habilitat del fotògraf per manipular-los
més o menys bé, juntament amb el seu posterior historial ambiental, de l’actual estat de conservació de les fotografies.
Aquesta experiència no només ajuda a identificar processos històrics i les seves variants,
sinó també els seus defectes subjacents i les causes de degradació sobre les quals s’estableixen els fonaments essencials per desenvolupar i abordar els materials i un determinat
tractament. Aquest enfocament també permet donar resposta de manera acurada a problemes d’inestabilitat en fotografies històriques i d’aquesta manera proporcionar material similar per a la recerca i el desenvolupament de tractaments sense recórrer a proves i experiments destructius en fotografies històriques originals, la qual cosa no seria ètica. Hem seguit
aquest enfocament des del principi, des de la recerca del col·lodió humit a Camberwell, i al
llarg dels anys que ressegueixen el desenvolupament de la conservació fotogràfica al Centre. Encara seguim aquest enfocament quan ens trobem amb la necessitat de solucions per
a problemes d’inestabilitat inherent en fotografies. L’habilitat de produir acurats facsímils de
processos històrics vulnerables des d’un punt de vista ambiental amb finalitat de recerca,
estudi i exposicions també és un tret important per a qualsevol política de conservació de
fotografies proactiva.
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La química fotogràfica
La química fotogràfica s’hauria d’ensenyar de manera pràctica a través dels processos i de
manera teòrica a través de la ciència aplicada.
No tothom que esdevé un professional de la conservació té, per naturalesa, aptituds per la
química o les ciències, i justament els que tenen aptituds per la química no tenen gaire pràctica. És vital que s’ensenyi química en el context del material, perquè així es veu com a rellevant.
Portar a terme els processos és una manera ideal d’ensenyar química lligada als materials.

La ciència dels materials i la química
L’estudi sistemàtic de la naturalesa i el comportament del món físic i material a través de les
ciències que han estat aplicades de manera pertinent, juntament amb la química inorgànica,
orgànica i física, igualment aplicades pertinentment, és essencial per al restaurador fotogràfic.
Les imatges fotogràfiques es poden utilitzar en qualsevol suport material o substrat i per això
formen part integral de la fotografia.
Materials com ara paper, metalls, vidre, plàstics, pell, roba, ceràmica, os i marfil, fusta, laca,
etcètera, s’han usat al llarg de la història de la fotografia com a materials físics de suport per a les
imatges fotogràfiques. És essencial que el restaurador fotogràfic tingui un coneixement actiu dels
materials, la seva química i el seu comportament. La relació física i química entre els materials
de suport i la imatge fotogràfica és complexa, i cal entendre-la i assumir-la per a quan calgui plantejar-se un tractament de conservació preventiu o interventiu. Moltes inestabilitats inherents a les
fotografies sorgeixen a causa de la incompatibilitat de materials i els seus respectius comportaments diferencials en un ambient oscil·lant comú. Tota estratègia per al tractament preventiu o
interventiu ha de tenir en compte i fer seves les necessitats i les característiques inherents de
comportament de tots els materials components. L’impacte dels tractaments preventius o interventius en tots els materials ha de ser avaluat a fons. Els tractaments de conservació preventius
i interventius sempre estan determinats pels materials i depenen de les condicions.

La conservació dels materials
Cal ensenyar les tècniques de tractament i els enfocaments interventius per a paper, metalls,
vidre, plàstics, pell, roba, ceràmica, os i marfil, fusta, i les diverses imatges aplicades en relació amb col·loide, sobretot albúmina, col·lodió, midó, goma i gelatina.
No és possible tractar una imatge fotogràfica de manera aïllada. Tot tractament preventiu o
interventiu ha de tenir en compte l’impacte que aquests tractaments tindran en tots els materials components. L’estabilitat i la integritat de la informació de la imatge també depèn de l’estabilitat de tots els materials components i de les relacions físiques i químiques que tenen entre
si. Així, un coneixement teòric i pràctic sòlid del tractament de tots els tipus de materials és
essencial per al restaurador fotogràfic.

98

La formació en la conservació de fotografies

Conservació preventiva
Al llarg de tot el programa cal ensenyar tècniques de conservació preventiva, amb l’enfocament
corresponent, per al maneig de fotografies, els seus accés i ús, la documentació, el transport,
els sistemes de conteniment i els materials, l’«emmagatzematge de contingut», l’exposició, la
producció de facsímils i la duplicació per mètodes fotogràfics i digitals. Tots els enfocaments i
les tècniques de conservació preventiva, com tots els enfocaments i les tècniques interventius,
estan sempre determinats pels processos i els materials. L’ensenyament d’aquestes àrees hauria de reflectir les diferents necessitats.

Història de la fotografia
• Com a moviment artístic
• Com a eina científica
• Com a mitjà cultural, polític, social i econòmic
• L’impacte de la fotografia en la impremta i l’eclosió de la informació
Hi ha moltes facetes de la història de la fotografia. La majoria dels historiadors de la fotografia tracten de manera molt superficial el desenvolupament del procés fotogràfic, l’impacte de la
fotografia en el món com a mitjà artístic i com a mitjà purament lligat a la reprografia, i se centren en els fotògrafs, la seva influència concreta, el seu punt de vista, l’escola o el moviment
al qual pertanyen, i comenten la seva obra amb un llenguatge i un vocabulari ancorat en la tradició de les belles arts. La fotografia encara ha de desenvolupar un vocabulari propi.
Tant si la fotografia s’entén com a art com si s’entén com a ciència, com a obra d’art o com
a mera il·lustració d’una informació, no hi ha dubte que ha transformat la nostra visió del món
com no ho ha fet cap altre mitjà. El restaurador fotogràfic ha d’haver desenvolupat de totes totes
una apreciació i una comprensió del mitjà dins del seu context cultural i temporal. La integritat i
les qualitats estètiques visuals i físiques d’una fotografia no es poden separar de la seva intenció, i tota lectura i tota interpretació posteriors no es poden separar del seu contingut informatiu. Hi ha ben pocs lectors i intèrprets de fotografies històriques que siguin conscients de l’enllaç
inseparable entre la naturalesa física i química inherent d’un procés fotogràfic concret i com
aquestes característiques essencials determinen la manera com la informació es recull i posteriorment determina la nostra resposta i la manera com en fem una lectura o una interpretació.

Història de l’embalatge, la presentació i el muntatge de fotografies
També és essencial tenir un coneixement conscient i actiu de la història i el desenvolupament
de les tècniques de muntatge i de retocs finals i dels sistemes d’embalatge de fotografies.
Aquests aspectes, la presentació d’estils i modes, són una part integral de la provinença i la
història d’una fotografia i s’haurien d’observar dins un context de temps i cultura ja que en gene-
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ral es relacionen amb tots els artefactes. La pèrdua o la distorsió d’aquestes característiques
essencials afecta la provinença i la integritat de l’obra.

Història i desenvolupament de l’àlbum fotogràfic
El restaurador fotogràfic ha de comprendre la història i el desenvolupament del llibre, inclòs el
que es defineix com a àlbum. Ha de tenir un coneixement actiu de les seves estructures, dels
mecanismes d’enquadernació i de la seva funció en tota la seva varietat de formes. Ha de tenir
un coneixement actiu de l’evolució de les formes dels llibres i els àlbums que inclouen fotografies en les seves tres categories principals: el llibre imprès il·lustrat fotogràficament, el llibre
il·lustrat fotogràficament i l’àlbum fotogràfic. Ha de tenir un coneixement actiu de l’evolució dels
nombrosos sistemes i tècniques de presentació, muntatge i conteniment utilitzats per a fotografies dintre de les tres categories principals.

Conservació de llibres
El restaurador fotogràfic ha d’entendre la història i el desenvolupament de les tècniques de restauració interventives per a llibres impresos il·lustrats fotogràficament, llibres il·lustrats fotogràficament i àlbums fotogràfics dels tipus i sistemes paste-down i slip-in. El restaurador ha d’aprendre tècniques de tractament per a obres d’aquesta mena depenent de les diferents necessitats
de les estructures d’enquadernació i de les fotografies.

Un excel·lent coneixement
No hi ha dreceres per arribar a un coneixement excel·lent. L’experiència acumulada no té
preu quan el que hi ha en joc és el tractament de fotografies. El bon coneixement implica un
coneixement exhaustiu, basat en l’experiència, de la història, els materials, les químiques i
els processos de fotografia, la seva manipulació i el seu ús per fotògrafs individuals que treballen en diferents escoles i períodes que caracteritzen la seva feina. La familiaritat amb fotògrafs concrets i la seva obra és essencial quan es formulen procediments i controls de tractament centrat en els materials.
Un programa formatiu així, tal com s’ha descrit, hauria de ser el requisit mínim per a tots
aquells que tenen la intenció de formar-se i fer les pràctiques com a restauradors fotogràfics.
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Aquí Ian Moor comenta la seva feina-estudis amb Rosina
Herrera, de l’Estat espanyol, i Standford Groetzinger,
dels Estats Units, que el 2003 van participar en el curs
Certificated del Centre.

Com a part del curs Certificated de set setmanes celebrat
l’any 1999, Nausicaa Rigassi, de Suïssa, va posar en
marxa un petit projecte de recerca a partir d’un grup
d’àlbums fotogràfics de la Col·lecció didàctica del Centre.
El projecte es va presentar en forma de pòster a la Trobada
del Grup de Conservació de Materials Fotogràfics,
celebrada a Birmingham el juliol de 1999. Aquí Ian
comenta amb Nausicaa aspectes del seu projecte en una
sessió d’avaluació.
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Manuel Serra, de Barcelona, l’any 1998, durant la seva assistència al curs avançat
MASTER CLASS, de quatre setmanes, fent fotografies documentals com a part de la
memòria del tractament de restauració d’un gravat de col·lodió-clorur en paper d’autoviratge, tractat per Montse Noguera, la seva dona i companya de tasca. Manuel i
Montse havien assistit al curs de set setmanes Certificated al Centre l’any 1995. La
seva participació el 1998 els va permetre revisar i ampliar els coneixements i les destreses que havien assolit en l’anterior curs.

En la fotografia Ian Moor fa una demostració de les tècniques necessàries per restaurar
un passe-partout original o produir-ne un facsímil. Els facsímils es fan quan els passepartouts originals estan danyats i no es poden reparar, o quan es munten gravats
d’imatges històriques que queden balders, per tal de presentar-los i guardar-los en
un entorn estèticament agradable i d’acord amb el seu context històric.
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RESUMEN
Aunque la comunidad encargada del estudio y la conservación del patrimonio cultural finalmente ha reconocido el
material único y la diversidad química que caracterizan el proceso fotográfico y su importancia como elemento del
patrimonio cultural de pleno derecho, todavía se cree que los restauradores de papel tienen la formación y las
aptitudes adecuadas para tratar fotografías. Para conservar estos materiales tan sofisticados, es necesaria una formación teórica y práctica que va más allá de la conservación del papel. Este informe trata de la evolución de la visión
que se tiene de la conservación del papel en la historia de la fotografía, de sus profesionales y del crecimiento de
la industria fotográfica. Este trabajo también se centra en el nacimiento del restaurador de fotografías, en el contexto del impulso que ha vivido la profesión del conservador y la evolución que ha seguido la formación de los restauradores. Basándonos en más de treinta y cinco años de experiencia en la conservación de fotografías y en veinticinco años como educadores experimentados en este campo, también trataremos el tipo de programa formativo
que (según creemos) es necesario que sigan las personas encargadas de la conservación de nuestro patrimonio
cultural fotográfico único.

RÉSUMÉ
Alors que la communauté des professionnels du patrimoine a finalement reconnu la diversité matérielle et chimique
du processus photographique et son importance comme instrument pour le patrimoine culturel en tant que tel,
nombreux sont encore ceux qui pensent que les conservateurs de papiers ont la formation et les capacités adéquates
pour manipuler les photographies. Conserver ces matériaux si complexes requiert une formation théorique et pratique
qui va bien au-delà de la conservation de papiers. Cet article analysera l’évolution d’une prise de conscience en vue
de la préservation, dans l’histoire de la photographie, des personnes qui s’en chargent et de l’essor de l’industrie de
la photographie. Cet article traitera également de l’apparition du conservateur photographique dans le contexte de
l’essor de la profession de conservateur et de l’évolution de la formation des conservateurs. À partir de plus de 35
ans d’expérience en conservation et de sauvegarde de photos et de 25 ans en tant qu’éducateurs pionniers dans le
domaine de la conservation photographique, nous aborderons également le genre de programme de formation qui
nous semble nécessaire pour les personnes chargées de la conservation de notre patrimoine photographique, culturel
et unique à la fois.

SUMMARY
Whilst the Heritage community has finally come to recognise the unique material and chemical diversity of the
photographic process and its importance as a cultural heritage artefact in its own right there is still a prevailing
assumption that paper conservators have the appropriate training and skills to deal with photographs. To conserve
such complex materials requires theoretical and skills training beyond that of paper conservation. This paper will look
at the evolution of a preservation minded awareness within the history of photography, its practitioners and the rise
of the photographic industry. The paper will also discuss the emergence of the photographic conservator, within
the context of the rise of the conservation profession and the evolution of the training of conservators. Drawing on
over thirty five years of experience in photographic conservation and preservation, and 25 years as prime educators
in the field of photographic conservation, we will also discuss the kind of training programme (we feel is) required
of those entrusted with the conservation of our unique photographic, cultural heritage.
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ESTRATÈGIES I NORMES DE PRESERVACIÓ PER SALVAGUARDAR
DOCUMENTS D’ÀUDIO

Richard Ranft
The British Library Sound Archive

Introducció
Res perdura llevat del canvi, Heràclit (540-475 aC)
Al llarg dels darrers 130 anys, els documents de so s’han anat emmagatzemant en molts tipus
de mitjans diferents. El primer enregistrament que es va realitzar, Edison recitant la cançó
infantil britànica Mary had a little Lamb (Mary tenia un petit be) en un fràgil cilindre de fonògraf recobert de paper d’estany l’any 1877, no s’ha conservat, encara que, 50 anys després,
Edison va tornar a gravar aquelles immortals paraules en un noticiari commemoratiu. En canvi, sembla que tan sols un any després, el 1878,1 l’inventor Frank Lambert va enregistrar un
experimental rellotge parlant en un cilindre de plom, i aquesta gravació sí que ha arribat als
nostres dies. A finals de la dècada de 1880, els cilindres de cera i els primers discs Berliner
ja es fabricaven en sèrie. Alguns d’aquests enregistraments històrics dels darrers anys del
segle xix encara existeixen. A mesura que la tecnologia de l’enregistrament ha avançat cap
a altres formats, s’han pogut capturar i immortalitzar més i més exemples de la nostra cultura oral i musical. Es va calcular que, l’any 1990, als arxius d’arreu del món hi havia més de 45
milions d’hores de gravacions d’àudio, i que anaven augmentant a un ritme d’entre el 5 i el
10% cada any.2
La importància d’aquesta immensa quantitat d’enregistraments d’àudio i els reptes que suposa la necessitat de salvaguardar-los, ha estat resumida, en el context de tot tipus de documents
audiovisuals, de la següent manera:3
Els mitjans audiovisuals en tots els seus formats –pel·lícules, programes de ràdio i televisió, enregistraments d’àudio i vídeo, «nous mitjans»– són els documents més característics dels segles XX i XXI. La seva influència cultural i la informació que contenen és
immensa, i no para de créixer. Transcendint fronteres lingüístiques i culturals, atraient
immediatament la vista i l’oïda de l’espectador, tant de la persona culta com de l’analfabet, han transformat la societat, convertint-se en un complement permanent dels tradicionals documents escrits. El contingut dels documents audiovisuals no es pot reduir a
forma escrita, i la seva integritat està estretament lligada al format del seu suport –sigui
pel·lícula, o mitjans magnètics o òptics.
La majoria de mitjans audiovisuals són inherentment fràgils. Com que no són llegibles pels
humans, la seva supervivència i la seva accessibilitat també són vulnerables als ràpids
canvis tecnològics. Per tal de dur a terme una bona preservació dels materials es necessiten tècniques especialitzades i estructures que comptin amb el suport d’una legislació
nacional apropiada.
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Gran part del patrimoni audiovisual del món s’ha perdut irrevocablement a causa de la negligència, la destrucció, la descomposició i la manca de recursos, tècniques de conservació
i infraestructures, empobrint la memòria col·lectiva de la humanitat. I encara es perdrà molt
més si ens continua faltant una acció més forta i coordinada a nivell internacional.
Les activitats principals d’un arxiu de so són l’adquisició, la descripció, l’accés i la preservació dels documents d’àudio.4 Totes aquestes activitats depenen totalment de la tecnologia. A
l’hora de salvaguardar un document d’àudio, els arxivers han de tenir en compte no només el
suport on es troba enregistrat, sinó l’equipament necessari per donar-li vida, a més d’un factor
temps considerable. Igual que ocorre amb tots els mitjans on hi ha moviment, el contingut
–en aquest cas, el so– no existeix sense el transcurs del temps: no hi ha una quantitat de temps
predeterminada per contemplar una imatge estàtica, com ara una fotografia, mentre que escoltar un enregistrament de so està íntimament vinculat a la seva durada. Un document d’àudio
no existeix pròpiament fins que no és reproduït mitjançant un reproductor: les gravacions de so
no poden ser llegides directament pels humans. Aquestes propietats tenen conseqüències
importants per a l’arxiver de so; d’una banda, perquè els aparells d’enregistrament i reproducció han canviat molt amb el pas del temps, i perquè les dimensions del temps són, òbviament, inevitables en tots els aspectes de la conservació dels documents de so, o de qualsevol mitjà basat en el temps; i, de l’altra, en un sentit molt pràctic, perquè escoltar, valorar i copiar
enregistraments de so pot consumir una gran quantitat de temps.
Principis bàsics de la salvaguarda de documents d’àudio
La preservació es podria definir com «el total de les accions necessàries per assegurar l’accessibilitat permanent –per sempre– d’un document audiovisual amb la màxima integritat possible».5 Hi ha diverses consideracions fonamentals a l’hora de planificar la preservació dels
documents d’àudio. A continuació en fem un resum, i, més endavant, examinarem alguns
dels punts esmentats amb més detall:
– La preservació ha de tenir prioritat davant l’explotació.6 Mentre les gravacions d’una
col·lecció de documents d’àudio siguin preservades a fi que es puguin fer servir, les
demandes actuals pel que fa a la seva utilització no haurien de comprometre els usos
futurs dels enregistraments. Per exemple, entre els arxivers és una pràctica acceptada i recomanada que la manipulació de suports vulnerables estigui restringida al personal especialitzat; els usuaris que demanin escoltar aquesta mena d’articles haurien
d’escoltar còpies realitzades específicament amb aquest propòsit.
– Preservar la integritat dels documents d’àudio a llarg termini. Les accions destinades a
la preservació i la conservació haurien de garantir el manteniment a llarg termini de la
fidelitat i l’estructura original dels enregistraments, incloses les còpies a partir dels enregistraments originals fetes per part de l’arxiu. Així doncs, les gravacions de llarga durada no s’haurien de dividir en fragments més curts, i no s’haurien d’aplicar tractaments
de reducció del soroll, ni altres tractaments correctius, a les versions principals dels
enregistraments que guarda l’arxiu, sinó només a les còpies, i tan sols en cas que es
consideri estrictament necessari. La reducció de dades dels fitxers digitals de l’arxiu,

106

Estratègies i normes de preservació per salvaguardar documents d’àudio

tot i estalviar espai d’emmagatzematge i temps en la transferència de fitxers digitals,
s’hauria d’evitar perquè es tracta d’un procediment que redueix permanentment la fidelitat del so.
– Documentar exhaustivament, idealment en un format computeritzat, les condicions i el
contingut de la col·lecció, i les fases del procés de preservació de cada article.
– Determinar els objectius principals de l’arxiu, així com les seves prioritats a l’hora de
col·leccionar i preservar, en el context d’altres col·leccions institucionals, a nivell regional, nacional i internacional. Aquest fet contribuirà a establir prioritats, i farà més fàcil la
identificació d’aquells articles pels quals l’arxiu té una responsabilitat especial.
– Formular una declaració escrita de normes per a la preservació a llarg termini, incloent
un pla de recuperació en cas de succeir alguna catàstrofe.
– Identificar els recursos necessaris per dur a terme les tasques de preservació: el personal, les instal·lacions per al tractament i emmagatzematge dels documents, l’equipament, la formació i les finances.
– A l’hora de preservar, donar prioritat als enregistraments i a les col·leccions individuals
segons el seu valor, vulnerabilitat, obsolescència, etc.
– Implementar un pla sistemàtic de tasques de conservació, incloent valoracions rutinàries de l’estat dels suports.
– Formular i implementar unes normes escrites quant a la seguretat i l’accés al material
de la col·lecció, així com un document normatiu pel que fa a la seva manipulació i emmagatzematge.
– Controlar contínuament els sempre canviants desenvolupaments de la tecnologia a les
empreses de producció d’àudio. Incloure també una planificació futura de l’equipament
necessari per reproduir i copiar enregistraments que es troben en suports obsolets, i
estar constantment informat de les novetats en les tècniques de preservació.
– Escollir una estratègia adequada de preservació i conservació. Actualment, l’opinió més
àmpliament acceptada és que la preservació a llarg termini de documents sonors només
es podrà aconseguir mitjançant la digitalització de formats analògics, i la seva posterior migració o reformatació a l’àmbit digital (l’acurada clonació dels continguts d’un mitjà digital a un altre), sempre que sigui necessari. Les propostes es descriuen més exhaustivament al proper apartat.

Conservació o preservació?
Atès que les normatives per salvaguardar enregistraments de so tindran efectes i repercussions de gran abast i a llarg termini en tota la resta d’activitats arxivístiques, han de ser determinades abans de formalitzar altres polítiques institucionals. Potser l’aspecte que ha canviat
més significativament en el decurs dels darrers anys sigui l’estratègia a seguir per tal de
preservar els materials. Un mètode, al qual sovint es fa referència com a tecnologia de conservació o enfocament museístic, és conservar tant el suport com els aparells específics
que fan falta per reproduir els enregistraments. La conservació dels aparells implica acumu-
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lar peces de recanvi i manuals d’instruccions, així com mantenir actualitzats els coneixements
tècnics per conservar i reparar les màquines molt temps després que el fabricant hagi deixat
de produir aquells models concrets. En el cas dels moderns sistemes digitals que requereixen programes informàtics per funcionar, els mecanismes que s’hauran de preservar inclouran tant el maquinari com el programari. La conservació dels enregistraments originals custodiats per un arxiu pot millorar molt gràcies a l’aplicació d’uns procediments de manipulació
i emmagatzematge adients per tal de reduir el risc de danys, tal com discutirem més endavant. Cal tenir en compte que original, en aquest context, no sempre significa l’autèntic enregistrament original; si un arxiu no custodia l’original, una còpia serà tractada com un original
pel que fa a la preservació.
La tecnologia de la conservació va ser l’opció escollida per molts arxius de so fins a la dècada de 1980. Amb el desenvolupament i la proliferació de noves tecnologies, i amb taxes d’obsolescència cada vegada més ràpides, aquest enfocament va esdevenir insostenible. Com a
alternativa, el mètode de preservació que actualment prefereixen i recomanen les principals
institucions de so i comitès consultius del món audiovisual és la migració del contingut sonor
d’un document d’àudio en un suport obsolet a un altre de digital, i alhora conservar els suports
originals el màxim temps possible.7

Conservació dels suports i obsolescència tecnològica
Els enregistraments de so existeixen en una àmplia varietat de suports físics, des de cilindres
i discos analògics estriats, cintes magnètiques analògiques i formats de filferro, fins a cintes
magnètiques digitals i discos òptics o magnetoòptics. (Trobareu un resum dels suports a la
taula 1).

Taula 1. Principals suports d’àudio:8

Àudio analògic - suports estriats
Cilindre, gravable
Cilindre, replicat
Disc de solcs amples (78 rpm i semblants)
Disc de transcripció (premsat)
Disc instantani
Disc de microsolcs o de vinil

1876-1950
1902-1929
1888-aprox. 1960
1930-1950
1930-1960
1948-actualitat

Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolescent

Àudio analògic - suports magnètics
Filferro
Cintes magnètiques (bobina a bobina)
Cinta de casset compacte
Cartutx

1930-finals 1950
1935-actualitat
1960-actualitat
1960-actualitat

Obsolet
Obsolescent
Obsolescent
Obsolet
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Àudio – suports digitals
Disc compacte, replicat (CD-DA)
Betamax i VHS F1
Disc compacte, gravable (CD-R)
Cinta d’àudio digital (DAT)
Minidisc (MD)
Disc versàtil digital (DVD)

1980-actualitat
1982-1995
1992-actualitat
1987-actualitat
1992-actualitat
1996-actualitat

Actual
Obsolet
Actual
Obsolescent
Actual
Actual

Determinats suports són particularment susceptibles a la degradació provocada pel pas del
temps, inclosos els cilindres, els discos de laca i altres discos instantanis (també coneguts com
a direct-cut o d’acetat). Les cintes d’acetat, els audiocassets magnètics, i els tipus de cintes
més prims de bobina oberta, així com altres suports qualssevol que mostrin signes de descomposició, també es troben en una situació molt precària.9 Els responsables de la preservació als
arxius de so haurien de seleccionar i donar preferència als suports amb un major risc de destrucció. Aquest és el primer pas en la recuperació de suports, tant perquè endarrerirà al màxim
el seu procés de descomposició com perquè permetrà planificar projectes de migració per als
suports més vulnerables. Tot i amb això, la degradació dels suports no es pot desvincular del
fenomen de l’obsolescència tecnològica. Cada categoria de suport requereix un tipus d’aparell
específic per a l’enregistrament i la reproducció. Hi ha alguns suports d’àudio que, tot i ser relativament estables, no es poden reproduir simplement perquè els aparells que es necessiten
ja han deixat de fabricar-se. Un exemple són les primeres gravacions digitals de so fetes en cintes de vídeo Betamax amb un processador digital F1 de Sony. Entre els anys 1982 i 1987, un
nombre considerable d’institucions van fer servir el format F1 Betamax com a única forma
viable d’enregistrar so digital abans que s’inventés el disc compacte. Les cintes de vídeo de
Betamax són relativament estables, però com que els aparells reproductors ja no es fabriquen,
els enregistraments que es troben en aquest format haurien de ser transferits de seguida a formats actuals, utilitzant l’estoc d’antics aparells reproductors de vídeos Betamax que encara
queden. Els capçals de reproducció del sistema d’exploració helicoidal tenen un temps de reproducció limitat de 1.500 hores, per tant, fan falta aparells de reforç. Les corretges dentades i
altres components de goma dels reproductors de vídeo es deterioren amb molta rapidesa, per
això també cal preveure les avaries que puguessin produir-se en qualsevol projecte de reconversió per recuperar una col·lecció d’enregistraments en Betamax.
Seria prudent que l’arxiu compilés una llista d’alerta dels suports que es troben en perill, bé
a causa del seu deteriorament, de la seva fragilitat, o de l’obsolescència de la tecnologia
(com a exemples, vegeu la taula 2). Aquests suports no són sempre necessàriament els més
antics. Els discs de solcs amples han quedat obsolets i, malgrat ser fràgils, són molt resistents.
La tecnologia que cal per reproduir-los és senzilla i encara es troba disponible. A més a més,
en el seu moment es van fabricar en sèrie i, almenys pel que fa a algunes gravacions, encara
hi ha moltes còpies. Per totes aquestes raons, podem dir que avui dia aquest tipus de suport
no es troba en situació de risc. Els discos instantanis, en canvi, són els que estan més en perill
a causa de la descomposició de la capa de laca que els recobreix, i perquè la major parts
d’aquests discos contenen enregistraments únics.10
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Taula 2. Principals suports en situació de risc que necessiten una migració urgent
Suport
Cilindres
Discos instantanis
Cintes d’acetat
Cintes d’1/4 de polzada de doble i triple durada
Tota la resta de cintes d’1/4 de polzada
Cintes d’àudio digital (DAT)
Cintes microcasset
Cintes de casset compacte
Dictabelts
Laserdiscos
Cintes Betamax
Cartutxos
Cintes Elcaset
Cintes digitals DASH

Principal amenaça
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Obsolescent
Obsolescent
Obsolescent
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet
Obsolet

Emmagatzematge, cura i manipulació dels suports
Actualment, hi ha disponible una gran quantitat de documents pràctics que exposen de manera detallada les tècniques més recomanades a l’hora de tenir cura i manipular els enregistraments d’àudio.11 Els arxius de so poden consultar aquests documents per tal d’obtenir més informació, cosa que els permetrà elaborar una sèrie de normes escrites sobre cura i manipulació,
que hauran d’incloure els següents punts clau:
– Només el personal especialitzat hauria de manipular els suports vulnerables.
– Les superfícies enregistrades de qualsevol gravació no s’haurien de tocar.
– Tots els suports estriats (cilindres analògics, vinils i discos de solcs amples) són molt
susceptibles de patir danys a causa de ratllades mecàniques.
– Un disc òptic (CD, DVD) no s’hauria de col·locar mai en una plat de tocadiscos o en el
seu estoig; la superfície de reproducció mai no s’hauria de posar damunt d’una taula,
o de qualsevol superfície plana on hi hagués risc de ratllades.
– Els enregistraments només s’haurien de reproduir per mitjà d’equipament homologat,
i per personal especialitzat en el seu ús. Els enregistraments no s’haurien de deixar
dins dels aparells després d’haver estat escoltats.
– Si hi ha el risc que la reproducció reiterada d’un enregistrament el faci malbé, se n’hauria de fer una còpia expressament per al seu ús futur.12
– Menjar, líquids, pols i partícules de fum s’haurien de mantenir lluny dels enregistraments.
– Els danys provocats per la manca de cura en la manipulació, els accidents, el desgast o l’antiguitat, s’haurien de reparar el més aviat possible a fi de prevenir més danys
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en el futur. És probable que les gravacions en cintes magnetofòniques necessitin ser
reempalmades, tornades a bobinar lentament en una platina de casset en bon estat,
o bé netejades amb un drap de roba suau. Els discos es poden netejar amb un equipament adequat, com ara la màquina netejadora de discos Keith Monks o mitjançant un
bany ultrasònic, o bé amb aigua desmineralitzada. Els discos deformats de vegades es
poden reparar essent pressionats delicadament entre vidres endurits en un forn de laboratori, a temperatures successivament més altes fins que el disc quedi totalment aplanat.13 Normalment, les tasques de reparació i neteja es duen a terme immediatament
abans de realitzar les còpies, com a part d’un programa de migració.
– Un emmagatzematge apropiat allarga la vida útil dels suports. Els enregistraments s’haurien de mantenir sempre allunyats de qualsevol font de calor i de la llum directa del sol.
Els diferents tipus i mides de suports se solen desar separadament, i només en contenidors d’arxiu homologats.
– Tots els formats de disc s’haurien d’emmagatzemar verticalment, en prestatges rígids
i amb separadors que proporcionin una superfície de recolzament lateral prou àmplia
per evitar la deformació dels discos. Els CD i els DVD publicats, comercialitzats en tapes
de cartró o altres contenidors no estàndard, s’haurien de guardar en estoigs porta CD
o en altres tipus de contenidors homologats, i l’envoltori original s’hauria d’emmagatzemar per separat. (És possible que els discos analògics s’hagin de tornar a guardar
en caràtules estàndard de paper de l’arxiu).
– Les dades impreses als CD i DVD gravables tenen una base de tinta, i són susceptibles de malmetre’s a causa de l’exposició perllongada a la llum. Els discos s’han d’emmagatzemar després del seu ús en estoigs de plàstic i els estoigs desats en capses de
cartró amb tapa per impedir l’entrada de llum. Els discos s’han d’etiquetar mitjançant
impressores tèrmiques, però, en qualsevol cas, s’hauria d’etiquetar el mínim possible.
– Les cintes magnètiques, lògicament, s’haurien de mantenir allunyades de camps magnètics forts, inclosos els altaveus. Les cintes s’haurien d’emmagatzemar en bobines
amb la cinta rebobinada i amb la cua fora.
– Els magatzems s’haurien de mantenir a una humitat relativa baixa, del 40% +/-5%, i a
una temperatura de 20 ºC +/-2%. Mantenir unes condicions d’emmagatzematge òptimes pot resultar certament car en climes tropicals.14 Es recomana que, per a emmagatzematges a molt llarg termini, les temperatures de les instal·lacions siguin bastant
més baixes, d’uns 5 ºC, i els nivells d’humitat relativa siguin del 30%, o fins i tot més
baixos.15 En la pràctica, les diferències microclimàtiques entre les zones d’emmagatzematge i les d’operacions poden perjudicar més els enregistraments que el fet d’emmagatzemar-los a nivells subòptims d’humitat i temperatura, per això les zones d’emmagatzematge de materials usats amb freqüència solen mantenir-se en les mateixes
condicions que les zones d’operacions.
– L’accés a les zones d’emmagatzematge hauria d’estar restringit al personal autoritzat.
Mentre no s’utilitzen, els enregistraments haurien de romandre guardats als magatzems, i hi hauria d’haver un procediment per enregistrar-ne la sortida i el retorn.
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Migració de contingut
En els darrers anys, la idea de preservar el contingut dels enregistraments d’àudio, més que
no pas els suports originals, s’ha convertit gairebé en la norma. Això no vol dir que els suports
no s’hagin de conservar, ja que poden tenir valor com a objectes en sí mateixos. Les gravacions de camp originals i les gravacions produïdes en sèrie per al mercat, bé en format d’audiocasset, cilindre i disc analògic, o disc digital, sovint han combinat informació visual i textual
d’un interès cultural i documental considerables. És possible que el suport original contingui
informació tècnica i documental addicional que no pugui transferir-se fàcilment a un suport digital diferent; per exemple, els números de matriu, les etiquetes, i altres dades discogràfiques
importants que apareixen a la superfície dels discos analògics. Un altre motiu per conservar
els suports originals, independentment de l’existència de substituts digitals, és que, si en el futur
les digitalitzacions milloren la tecnologia actual, d’aquests suports es podrà extraure un so millor
que el que s’aconsegueix avui dia. Això no obstant, se sap que tenir cura dels enregistraments
originals tan sols endarrerirà el seu inevitable procés de descomposició i obsolescència, per
tant, fer còpies de les gravacions és una obligació ineludible.
Per raons de preservació, els arxius de so acostumen a preservar dos o més còpies del
mateix enregistrament produït en sèrie. Si hi ha més d’un enregistrament, els arxius haurien de
triar el millor a l’hora de fer-ne còpies per a migració. En el cas dels discos analògics, per exemple, això pot implicar un examen visual exhaustiu a fi de comparar l’estat físic general dels enregistraments, i el seu grau de desgast i deteriorament.16
Mentre que el fet de realitzar còpies de les gravacions és una pràctica comuna en la preservació de documents d’àudio, la legislació que regula els drets de la propietat intel·lectual i determina què és permissible pot ser molt complexa, i varia d’un país a l’altre. Segons les lleis dels
Estats Units, per exemple: una biblioteca o uns arxius qualificats poden realitzar fins a tres
còpies d’una obra no publicada de la seva col·lecció per tal de preservar-la i per seguretat, o
bé per cedir-la en dipòsit i que s’utilitzi per a la recerca en una altra biblioteca. Una biblioteca
també pot realitzar fins a tres còpies d’una obra publicada per tal de substituir-ne una de malmesa, perduda, robada, en fase de descomposició, o el format de la qual hagi esdevingut obsolet, si la biblioteca decideix que, després «d’un esforç raonable», no és possible obtenir un
original no usat a un preu just. Les còpies es poden realitzar en format digital, però no es podrà
disposar d’una còpia digital feta d’acord amb aquestes condicions fora de les instal·lacions de
la biblioteca.17

Optimitzar l’extracció de so
Normalment, migrar enregistraments d’àudio requereix una despesa de recursos econòmics i
de temps significativa. És per això que s’ha de considerar una operació irrepetible, és a dir, que
no s’ha de realitzar mai dues vegades amb el mateix enregistrament. Per tant, és crucial que
la migració es dugui a terme mitjançant el millor equipament disponible; d’aquesta manera es
podrà recuperar el contingut del suport original amb una qualitat de so òptima. L’extracció de
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so d’un disc estriat analògic, per exemple, s’hauria d’executar parant molt de compte a l’hora
de seleccionar l’agulla del tocadiscos –que ha de tenir una mida i una forma apropiades–, de
triar el pes adequat del braç, i de determinar correctament el nivell d’equalització i la velocitat
de reproducció. Si és necessari, abans de realitzar la còpia, el disc s’ha de netejar per eliminar les partícules de pols i brutícia que hi pugui haver a la superfície.18 Totes aquestes tasques
impliquen tenir un bon domini de tècniques especialitzades, coneixements discogràfics, i una
bona comprensió de les tècniques històriques de l’enginyeria del so.
De la mateixa manera, per fer còpies de cintes analògiques d’1/4 de polzada també es requereixen coneixements, tècniques i aparells especialitzats, a fi d’assegurar una òptima extracció
del so. Igual que succeeix amb la còpia de discos, el procés comença amb una inspecció visual
en profunditat de la cinta, per tal de valorar-ne l’estat físic i determinar-ne la composició. Després, s’haurà de previsualitzar el començament d’una cinta per establir-ne la velocitat de reproducció i l’ajust d’azimut adequats. Fa falta un alt grau de professionalitat tècnica per seleccionar l’amplada correcta dels capçals de reproducció, el nivell d’equalització i l’alineació mecànica
relatius a la trajectòria de la cinta (azimut i to), i per garantir que els capçals de la cinta i les
guies estiguin profundament nets. També és possible que faci falta reparar empalmaments trencats de la cinta, rebobinar-la a poc a poc per reduir els desperfectes o assecar-la al forn per
reduir temporalment el procés d’hidròlisi que pateix l’aglutinant, i que provoca la síndrome de
la cinta enganxosa.
Una norma important és assegurar-se que cap còpia redueixi el power-bandwidth product
(producte de l’amplada de banda en la potència) del so original. El power-bandwidth product
és la combinació del rang dinàmic i del rang de freqüència del senyal original. Per tal de garantir una còpia fidel, tots els components, incloent l’equipament necessari per a la migració i el
format de destí, haurien de tenir especificacions que excedeixin el power-bandwidth product
del senyal original. La major part dels aparells d’àudio estan dissenyats per tractar sons audibles per l’oïda humana. Per captar certs sons biològics no humans pot ser necessari un enfocament especial. Els sons emesos pels dofins arriben ben bé al nivell ultrasònic, assolint una
agudesa de 250 kHz, i per captar acuradament l’espectre complet d’aquests sons, copiar-los
i preservar-los cal un equipament especialitzat.

La digitalització com a estratègia de preservació
Durant molts anys, la proliferació de formats digitals i la manca d’estàndards va dissuadir els
arxivers de considerar les transferències digitals com una solució fiable per salvaguardar documents sonors. Aquesta postura va canviar a partir de la dècada de 1990, quan arxius radiofònics europeus van començar a utilitzar la digitalització massiva per preservar les seves col·leccions.19 Des d’aleshores, la indústria del so s’ha allunyat completament dels sistemes analògics
d’enregistrament i reproducció. Actualment, està plenament acceptat que la digitalització no
només és l’única estratègia fiable per preservar documents d’àudio, sinó que és l’única a llarg
termini, atès l’accelerat ritme dels canvis tecnològics i la conversió a sistemes digitals que impera en tot el món de la indústria del so.
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Abans que s’inventés l’enregistrament digital, els arxivers d’àudio utilitzaven cintes analògiques estàndard, d’1/4 de polzada, a una velocitat de reproducció de 19 o 38 cm/s, per a la
preservació dels seus fons. Avui dia, però, queden tan pocs fabricants de cintes verges (a l’Amèrica del Nord, el proveïdor comercial més important, Quantegy, va cessar la seva activitat
a finals de l’any 2005) que aquest format ja no és viable.
La digitalització presenta molts avantatges. Els enregistraments digitals es poden clonar amb
molta precisió, i es poden controlar automàticament. És possible obtenir còpies de molt millor
qualitat que amb formats analògics. Quan es copia analògicament s’afegeix soroll a cada nou
enregistrament que es genera. Fins i tot els magnetòfons analògics professionals en més bon
estat de manteniment afegeixen soroll cada vegada que generen una còpia analògica; al cap
d’unes quantes còpies, els efectes acumulatius esdevenen clarament perceptibles. Els enregistraments digitals, a més a més, poden ser copiats una vegada i una altra sense que es produeixi cap deteriorament. En forma d’arxius, i mitjançant l’ús d’ordinadors, els sons digitals es
poden buscar, i s’hi pot accedir, de manera molt més eficient i econòmica. La digitalització permet una gestió molt més eficient de les col·leccions d’àudio, ja que els fitxers digitals permeten
fer còpies de seguretat automàtiques, cerques d’informació, recuperació de continguts, etc.
Malgrat tot, no té gaire sentit intentar conservar els suports digitals per sempre. «No hi ha
cap suport permanent» és una advertència coneguda entre les comunitats d’arxivers i bibliotecaris. Per tant, abans d’implementar qualsevol estratègia de preservació, és important tenir
en compte com es migraran a un nou sistema els continguts de qualsevol magatzem digital a
mesura que –i quan– la tecnologia actual esdevingui obsoleta. Sens dubte, un dels desavantatges de la digitalització són els costos constants de la migració cada pocs anys. El temps
de vida de les tecnologies d’àudio depèn majoritàriament de les consideracions comercials de
les emissores de ràdio i televisió, i de les productores de música. La vida comercial dels formats digitals moderns ha estat molt més curta que la dels formats analògics, i tot fa pensar que
la ràpida obsolescència dels formats futurs continuarà.
Hi ha una sèrie de principis tècnics importants que s’haurien de prendre en consideració en
tots els projectes de digitalització de documents de so:
– Utilitzar la freqüència de mostreig més alta apropiada al material que s’ha de digitalitzar. Per a la majoria de senyals d’àudio, com ara la música i la parla, la freqüència de
mostreig mínima recomanada és de 96 kHz.20 Tot i que aquesta freqüència de mostreig
permet preservar sons que contenen freqüències de gairebé 48 kHz, més d’una octava per damunt de la freqüència perceptible per l’oïda humana (com a norma, la màxima freqüència enregistrable és només una mica menor a la meitat de la freqüència
de mostreig), s’ha discutit que és important captar amb precisió no tan sols el senyal,
sinó el màxim soroll no desitjat possible inevitablement present a la transferència. I això
és perquè els actuals (i els futurs) algoritmes de la reducció de soroll tinguin tanta informació sobre el soroll no desitjat com sigui possible: com més ben gravades estan les
característiques del soroll, més fàcil resulta eliminar-lo. Atès que els rangs espectral i
dinàmic del so als enregistraments analògics originals, especialment als suports mecànics estriats, poden ser molt més elevats que el senyal, la freqüència de mostreig
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més alta hi estarà garantida. De fet, hi pot haver casos en què fins i tot freqüències més
altes (192 kHz) siguin beneficioses. Per a sons especials que s’extrauen per ser analitzats científicament, es poden necessitar freqüències de mostreig encara més altes:
per captar els xiulets, també anomenats clics, emesos pel sonar natural dels dofins i
els ratpenats s’utilitzen sistemes d’adquisició de dades d’alta definició a freqüències de
mostreig de fins a 500 kHz.
– L’ús d’una densitat de bits (longitud mínima de paraula) de 24 bits. La resolució de 16 bits,
que s’utilitza en el format d’àudio dels discos compactes normals i corrents, actualment
es considera insuficient per captar tota la informació que conté una mostra digital.
– Utilitzar la versió no comprimida linear (o PCM: Pulse Code Modulation) de l’arxiu àudio
de Windows.wav, o la seva alternativa Mac, l’AIFF (Audio Interchange File Format). El
format WAV ha esdevingut un estàndard de facto pels documents d’àudio. De manera
alternativa, es pot fer servir la seva versió modificada, el Broadcast Wave Format (BWF).
Ambdós tipus de fitxer porten l’extensió de nom de fitxer WAV, però el fitxer BWF, desenvolupat per la European Broadcasting Union, permet incloure metadades addicionals a la capçalera del fitxer. En lloc d’això, el so també es pot guardar en un CD com
a pistes d’àudio (el format CD-DA), però és preferible el format de fitxer de dades
tipus WAV.21
– La reducció de dades (o compressió amb pèrdua de dades) no s’hauria d’utilitzar en
cap fase de la preparació d’un fitxer digital. La compressió sense pèrdua de dades de
formats d’arxiu com ara FLAC es pot utilitzar, però a la pràctica les reduccions relativament modestes de la mida dels fitxers (al voltant del 50%) ja no representen un avantatge tan significatiu, sobretot si es tenen en compte els costos, sempre a la baixa, de
l’emmagatzematge de dades.
– Selecció dels convertidors d’analògic a digital (A-D) de la millor qualitat. A IASA TC04 apareixen especificacions tècniques recomanades.22
– La digitalització s’hauria de dur a terme de manera que la transferència sigui una conversió de l’original tan precisa com sigui possible. El fitxer digital es pot anomenar fitxer
mestre –una còpia directa, no modificada, de l’original analògic, incloent qualsevol artefacte no desitjat que sorgeixi a causa de danys ocasionats a l’original. No s’hauria de fer
cap intent d’eliminar artefactes del fitxer mestre, perquè això podria comprometre el
potencial dels mètodes de restauració en el futur. Després, es poden crear diferents versions d’arxius derivats del fitxer mestre, amb la finalitat d’accedir-hi i de restaurar-los;
aquí es descriu una mostra d’aquest procediment. Es genera una còpia del fitxer mestre de la millor qualitat possible en l’àmbit digital, però aplicant tractaments subjectius
com ara la reducció del soroll, la normalització, l’edició i altres. Altres defectes, com
per exemple el ploricó i la fluctuació, també es poden corregir. Les còpies es fan per guardar-les permanentment, però només es creen quan es vol fer que els enregistraments
se sentin millor, o per corregir artefactes que hi pugui haver al fitxer mestre. La producció de fitxers mestres i de còpies hauria de ser duta a terme per part de professionals, i
mitjançant el millor equipament disponible; es tracta d’una tasca que pot durar un temps
considerable. Es poden generar còpies de distribució a partir de la versió mestra, o a
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partir de la còpia, si n’hi ha. Habitualment, les còpies de distribució són fitxers comprimits destinats a la previsualització, el lliurament per Internet, i altres usos, però no per a
una preservació permanent. La mida més reduïda d’aquests fitxers està optimitzada per
a la distribució dins la xarxa, i per a un emmagatzematge més econòmic.
– Les còpies de distribució es poden generar amb estàndards de producció més baixos, utilitzant programes de software, com el processament per lots, que estalvien temps.
A la taula 3 s’ofereixen especificacions per a les diferents versions dels fitxers. Fixeuvos que hi pot haver fins a quatre versions d’un mateix enregistrament (enregistrament
original analògic, més les còpies digitals, com el fitxer mestre, la còpia de reproducció
i la de distribució), a més de les còpies de seguretat de cadascun dels fitxers digitals.
– Els originals nascuts digitals poden ser transferits a fitxers digitals mestres i (si és necessari) a fitxers de reproducció, sense modificar ni la densitat de bits ni la freqüència de
mostreig originals. Però, si fos necessari, s’haurien de convertir al format de fitxer estàndard WAV. Els fitxers d’àudio digital nascuts comprimits com, per exemple, els fitxers
MP3 o AAC, s’haurien d’arxivar en el seu format original; tot i així, és prudent convertir-ne una còpia a un fitxer estàndard WAV no comprimit a fi de garantir la seva compatibilitat en el futur.
– Per a projectes de digitalització a gran escala, es pot utilitzar la digitalització semiautomatitzada per lots per accelerar la feina. Els sistemes comercials creats per Quadriga
i NOA Audio Solutions fan servir múltiples fluxos d’entrada de dades des de diverses
fonts analògiques amb control semiautomatitzat. Aquestes eines només surten a compte en el cas de col·leccions grans i bastant uniformes, d’uns quants centenars d’articles
o més, i el procés requereix, a més a més, un control exhaustiu per assegurar que les
conversions es realitzen satisfactòriament. El control de qualitat l’haurien de dur a terme tècnics amb experiència, escoltant mostres dels enregistraments i tenint en compte els informes de la maquinària.
– Estan sorgint nous mètodes per digitalitzar materials analògics i és probable que esdevinguin importants per a certs tipus de suports. Actualment es duen a terme una sèrie
de projectes de recerca arreu del món que desenvolupen mètodes de reproducció instantània per a suports analògics estriats (cilindres i discos plans), mitjançant l’ús de l’escaneig òptic o la reproducció amb làser, més que no pas a través de sistemes mecànics a base de traçar solcs. Un d’aquests projectes, una col·laboració entre el Lawrence
Berkeley National Laboratory dels Estats Units, la Southampton University’s School of
Engineering d’Anglaterra, la British Library i la US Library of Congress, està utilitzant
l’escaneig de superfície 3D per enregistrar imatges en detall de les modulacions del
solc, i en acabat convertir-les a àudio.23
– Malgrat trobar-se encara en fase de desenvolupament, és probable que aquests mètodes de no contacte siguin especialment útils per a la reproducció no invasiva de material malmès i trencat que, d’altra manera, no podria ser fàcilment reproduït per mètodes tradicionals; o bé en els casos en què l’escaneig òptic obté una millor extracció
de so de la que pot obtenir-se mitjançant mètodes de contacte. S’espera que, en el futur,
els nous desenvolupaments tecnològics ofereixin la possibilitat de reconstruir virtual-
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ment els enregistraments antics, per després reproduir-los, a partir d’imatges restaurades d’enregistraments no reproduïbles perquè els suports estan extremament deformats o fragmentats en peces separades (aquest és un dels motius pels quals els arxivers haurien de guardar enregistraments i fragments d’enregistraments únics, encara
que actualment no siguin reproduïbles).
Taula 3
Especificacions per a versions digitals de fitxers d’àudio preparades a partir d’originals
analògics
Versió de fitxer

Mestra

Reproducció

Distribució

Funció
Fitxer d’arxiu per a una conservació
permanent, còpia de l’original no
modificada

Reducció de dades
No comprimit
(sense reducció
de dades)

Tipus de fitxer

Resolució

Font

PCM wav o bwf,
mono o estéreo

24 bit, 48 o 96 kHz

Original

Fitxer mestre

Fitxer d’arxiu creat opcionalment per ser
conservat permanentment, modificat per
millorar l’audibilitat

Com el fitxer
mestre

Com el fitxer mestre

Com el fitxer mestre

Fitxer d’accés no per ser conservat
permanentment, creat opcionalment per a
un accés ràpid i per ser previsualitzat

Comprimit

p. ex. MP3, AAC,
WMA

Segons l’ús, p. ex. 128
o 256 kbps
taxa de bits acceptada
per la xarxa

Fitxer mestre o
de reproducció

Suports digitals de destí preferits per a la preservació
El primer format digital enregistrable que es va utilitzar amb finalitats arxivístiques feia servir
videocassets Betamax o VHS per mitjà del processador PCM Sony F1, avui un mètode obsolet. La cinta d’àudio digital (DAT) es va utilitzar des de mitjans dels anys 1980, però actualment
també ha quedat obsoleta. Els minidiscos usen reducció de dades, per tant no es consideren
apropiats per arxivar. La nova variant Hi-MD sí que permet enregistraments sense compressió,
però com que aquest format només ha aconseguit una penetració de mercat relativament escassa no es pot considerar un format viable per a un pla de preservació a llarg termini.
Molts arxius de so emmagatzemen àudio digital en CD enregistrables. Els discos compactes i el maquinari que els acompanya són barats, i tenen una plataforma d’usuaris molt àmplia
arreu del món; la seva longevitat, no obstant això, ha estat subjecta a molta discussió durant
els darrers anys. Els experiments sobre l’esperança de vida dels discos òptics prediuen que, si
es guarden en bones condicions d’emmagatzematge, poden arribar a durar unes quantes dècades; tot i així, els resultats de diferents proves realitzades han variat enormement, indicant cicles
de vida que oscil·len des de més de 100 a tot just tres anys.24 És probable que, en alguns casos,
aquests resultats tan pobres es deguessin a l’ús de CD verge de poca qualitat, cosa que tindria com a conseqüència taxes d’error digital molt elevades. De totes maneres, actualment hi
ha pocs fabricants de CD verge d’alta qualitat, i només un d’ells fabrica encara discos amb una
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capa reflectant d’or, pensada per ser més estable que la capa de plata que s’utilitza en la majoria de CD enregistrables.
Els primers CD enregistrables es fabricaven amb molta cura i eren cars de comprar. La
fiabilitat era alta. A mesura que la producció i l’ús de CD enregistrables verges ha augmentat ràpidament, i que el seu preu ha baixat notablement, la fiabilitat s’ha deteriorat.
Són molt pocs els fabricants que produeixen discos compactes amb un estàndard de qualitat alt i que ofereixen més seguretat, però a un preu més elevat. No obstant això, fins i
tot aquests discos de més qualitat, haurien de ser sotmesos a un programa regular de
comprovació de canvis en la taxa d’errors per detectar problemes abans que esdevinguin
catastròfics.25
Els DVD enregistrables plantegen inconvenients semblants. Tenen una densitat de dades més
elevada, la qual cosa encara incrementa més el risc de pèrdua d’informació. Aquestes preocupacions han fet que alguns organismes26 s’oposessin a l’ús de CD i DVD enregistrables per a
la preservació a mig o a llarg termini. Per tal de reduir els riscos, és aconsellable utilitzar discos verges de la millor qualitat possible, una gravadora de CD professional que gravi a una velocitat relativament baixa, i instal·lar un programa per comprovar que no hi hagi errors als discos
compactes. Molts dels arxius de so més importants han iniciat els seus propis programes de
comprovació d’errors, examinant els discos abans i després de realitzar els enregistraments.
S’haurien de realitzar almenys dues còpies de cada disc, i totes dues s’haurien d’emmagatzemar en llocs diferents. A l’Arxiu de So de la Biblioteca Britànica, els CD i DVD enregistrables
verges s’adquireixen a diversos fabricants, i la marca i el número de lot de cada disc s’enregistra a la base de dades de l’Arxiu. Un control periòdic de mostres de discs mitjançant un verificador de discos òptics permet als enginyers detectar qualsevol deteriorament en el rendiment dels
discos i en la integritat del contingut al llarg del temps. Si es descobrís algun desperfecte o signe de deteriorament en un disc, tot el lot s’hauria de recuperar per revisar els discos a fons, i
emprendre accions reparadores, incloent la clonació a partir dels discos no deteriorats.
L’emmagatzematge en prestatges de grans quantitats d’àudio digital en discos òptics constitueix un arxiu off-line –un conegut mètode per arxivar documents digitals relativament simple,
i que resulta econòmic d’implementar. Tot i així, garantir la fiabilitat dels discos per mitjà de
validacions contínues i verificacions d’integritat suposa un cost afegit. Altres desavantatges
són el temps de manipulació i el risc de danys durant l’ús, la necessitat de replicar còpies de
seguretat manualment com a mesura de seguretat addicional, i la inoperabilitat comparada amb
els sistemes en línia. L’alternativa és emmagatzemar els enregistraments en unitats de disc
dur (HDD) o en cintes digitals, a través d’un sistema digital d’emmagatzematge massiu (DMSS);
un mètode que de seguida van promoure els grans arxius radiofònics d’Europa als anys 1990,
començant per l’emissora de ràdio alemanya Südwestfunk. El sistema digital d’emmagatzematge massiu utilitza una combinació d’unitats de disc dur que estan permanentment connectades al sistema (en línia), i d’unitats de cinta near-line a les quals s’accedeix mitjançant una biblioteca robotitzada per emmagatzemar documents de menys ús. S’ha discutit que amb la ràpida
davallada dels costos de les unitats de disc dur, actualment aquest és un mètode més econò-
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mic que l’emmagatzematge en discs òptics.27 En concret, els CD tenen una capacitat limitada
–tan sols de 20 minuts si s’hi emmagatzemen fitxers WAV a la resolució recomanada de 24
bits i 96 kHz. Malgrat que els CD i els DVD són molt barats, els costos laborals associats a la
preparació, manipulació, emmagatzematge i comprovació dels discos són molt superiors als
costos de gestionar un sistema digital d’emmagatzematge massiu. Tot i que un sistema digital
d’emmagatzematge massiu s’ha de construir a mida i requereix una inversió inicial elevada i una
planificació meditada, és capaç de comprovar els errors automàticament, actualitzar les dades
a noves unitats, migrar continguts fàcilment a nous sistemes a mesura que la tecnologia evoluciona i, en cas de fallar un disc, de prevenir la pèrdua de dades gràcies a la redundància.
Si es pren com a base el preu per gigabyte, actualment les unitats de disc dur són més cares
que les cintes magnètiques (cintes LTO, DLT o AIT), però cada vegada s’abarateixen més, i es
poden tenir en compte juntament amb, o fins i tot en lloc de les cintes magnètiques, configurades
normalment com a RAID (Redundant Array of Independent Disks). Sigui quin sigui el tipus d’emmagatzematge escollit, és fonamental que les dades guardades en un sistema digital d’emmagatzematge massiu es repliquin en unitats diferents, idealment de marques diferents, i que les
còpies de seguretat estiguin emmagatzemades en un lloc segur fora de les instal·lacions, diferent
del magatzem principal, i com a mínim a 50 km de distància d’aquest, per si mai es produís alguna catàstrofe.28 Els sistemes digitals d’emmagatzematge massiu de dades a petita escala o personals són cada vegada més assequibles, fins i tot per a institucions arxivístiques menors.29 Un
estudi recent va estimar que els costos per gigabyte emmagatzemat oscil·laven entre 2 i 15 lliures esterlines (entre 1.3 i 10 euros), més el 20% per cada gigabyte per la infraestructura de la xarxa.30 La gestió d’un sistema digital d’emmagatzematge massiu requereix estratègies pràctiques
31
i ben pensades a fi de garantir el principi de la preservació de dades, més que no pas de suports:
– L’assignació de responsabilitats per la gestió de dades dins de la institució
– Sistemes tècnics apropiats per realitzar la feina
– Capacitat d’emmagatzematge suficient
– Habilitat per duplicar dades sense pèrdua d’informació
– Assistència tècnica per resoldre problemes
– Mapatge de noms de fitxer segons l’arquitectura del sistema digital d’emmagatzematge
massiu
– Còpies de seguretat i redundància del dipòsit
– Comprovació i transmissió d’errors
– Emmagatzematge de i/o habilitat per a relacionar els fitxers d’àudio amb les seves metadades.

Metadades de preservació i identificadors de fitxers
És essencial documentar adequadament la informació sobre els articles digitals. A més a
més de les metadades descriptives i administratives, les metadades de preservació per a documents d’àudio haurien d’incloure informació sobre l’enregistrament original, l’equipament tèc-
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nic, els paràmetres i els procediments utilitzats en la transferència a un format digital i sobre
qualsevol procediment subsegüent. Tot i que les metadades poden estar incloses a la capçalera d’un fitxer d’àudio BWF, és més habitual que estiguin emmagatzemades en una base de
dades separada, des de la qual sigui més fàcil recuperar-les i actualitzar-les.32 Hi ha diverses
maneres d’estructurar metadades i de definir-ne els elements individuals. Entre els esquemes de codificació més coneguts en el món de les biblioteques hi ha l’estàndard Dublin Core,
que s’utilitza àmpliament per a dades bibliogràfiques, però que no pot descriure amb prou detall
les complexitats de les dades audiovisuals.
L’estàndard de metadades METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), expressat mitjançant el format XML, és un dels estàndards de codificació més usats actualment als
arxius de so per relacionar metadades amb objectes digitals i facilitar l’intercanvi de dades entre
arxius.33 L’estàndard METS permet establir enllaços entre diferents objectes, i resulta útil per
preservar relacions entre conjunts d’objectes digitals complexos: obres musicals formades per
diverses parts, com els moviments en la interpretació d’una simfonia clàssica, o diferents tipus
d’objectes digitals que comparteixen un mateix origen. Per exemple, amb el METS, els fitxers
d’àudio poden estar relacionats amb fitxers d’imatge escanejats a partir d’etiquetes i portades
de discos, o amb fitxers de text que continguin transcripcions d’entrevistes orals històriques.
A l’hora de posar nom als fitxers digitals, s’haurien d’utilitzar identificadors únics. En el
context de la disponibilitat dels fitxers d’àudio a través d’Internet a llarg termini, s’hauria d’explorar l’ús d’identificadors persistents que fossin globalment únics.34
Planificació de projectes de digitalització per a la preservació de documents sonors
Els directors de col·leccions amb molts tipus de suports diferents hauran identificat els suports
que tenen un risc més alt de deteriorament mitjançant una llista d’alerta, assenyalant-ne el grau
de vulnerabilitat o d’obsolescència. Aquests són els articles que s’hauran de seleccionar en primer lloc per als programes de digitalització i els plans de migració, independentment d’altres
criteris de selecció. A l’hora de planificar la preservació d’una col·leció amb suports variats, el
primer que s’ha de fer és classificar el material segons el tipus de suport. Dintre d’aquestes
categories de suports, és possible que calgui una segona priorització basada en algun dels criteris següents, o bé en tots:35
– Subtipus de suport: per exemple, configuracions concretes de pistes de cinta, o enregistraments en cinta amb velocitats de reproducció molt baixes o no estàndard.
– Rellevància pel que fa als criteris de l’arxiu de so a l’hora de gestionar la seva col·lecció.
– Originals abans que rèpliques.
– Importància o valor de l’enregistrament.
– Interès en el tema.
– Singularitat de l’enregistrament.
– Necessitat de millorar l’accés.
– Totalitat de les metadades.
Els passos següents seran: determinar la quantitat i l’estat físic dels articles, i identificar
els recursos que es necessiten per a la digitalització, el personal, l’estudi, l’equipament i els
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materials.36 A partir d’aquesta informació es podrà fer un càlcul dels costos d’un projecte de
migració. A Europa, el projecte PrestoSpace, que ha defensat un enfocament de la digitalització audiovisual com a «fàbrica de preservació» amb l’objectiu de reduir despeses, disposa d’una calculadora bàsica basada en la xarxa.37
Mentre que molts arxius de so encara s’han d’embarcar en programes de digitalització total,
actualment ja hi ha arxius digitals plenament consolidats, principalment entre les institucions
radiofòniques, que presenten exemples molt útils38 L’experiència demostra que el temps emprat
en la còpia d’enregistraments pot ser un factor significatiu. Per copiar cintes estàndard en bon
estat es necessita aproximadament tres vegades el temps de reproducció, una proporció de 3
a 139, tot i que aquest procés es pot accelerar per mitjà de l’ús de nombrosos mètodes d’entrada de dades. Per copiar altres tipus de suports més fràgils i complicats, com ara cilindres i discos de laca, de seguida es necessiten 45 minuts, o més, per cada tres minuts de so –una proporció de 15 a 140. El temps de reformatació necessari per la transferència d’àudio digital d’un
mitjà a un altre variarà enormement depenent del suport. L’extracció d’àudio digital de CD
d’àudio es pot aconseguir utilitzant estacions d’extracció (ripping) amb unitats múltiples, de manera que en pocs minuts es poden copiar dotzenes de discos. En aquests casos, la documentació
del procés, i de cada fitxer digital, costarà molt més temps que la reformatació mateixa.
En la pràctica, a causa de l’elevat cost de la digitalització, molts arxius de so gestionen les
seves col·leccions digitalitzant primer els materials més prioritaris, mentre continuen conservant
els suports analògics de menor risc. La preservació d’objectes digitals requereix una inversió
contínua en manteniment, actualització i migració. El concepte cicle de vida proporciona un marc
per a la comprensió dels processos clau i de les interdependències involucrades en el cicle vital
d’un objecte digital, començant per la seva adquisició, i pot servir per fer un càlcul estimat dels
costos totals de l’arxivament d’àudio digital. El projecte LIFE, dut a terme per la British Library i
els UCL Library Services,41 a fi d’estudiar el cost total del cicle de vida sencer dels materials digitals, utilitza aquesta senzilla fórmula pel cost total del cicle vital L, sobre el temps T:
LT = Aq + IT + MT + AcT + ST + PT
On els elements que formen els costos són adquisició (Aq), entrada de dades (I), metadades (M), accés (Ac), emmagatzematge (S) i preservació (P). Encara que el model va ser desenvolupat per a diaris electrònics i pàgines web, es podria aplicar igualment a documents d’àudio digital.
Hi ha altres models i estàndards potencialment útils que estan essent desenvolupats per organitzacions professionals de biblioteques digitals. La Digital Preservation Coalition, al Regne Unit,
la Digital Curation Centre, amb base a Escòcia, i la Digital Library Federation (una associació
internacional de biblioteques) són exemples d’organitzacions que devenvolupen estàndards i
pràctiques recomanades per a l’arxivament digital. El Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS),42 un estàndard ISO desenvolupat pel Consultative Committee for Space
Data Systems, aporta models conceptuals i terminologia usada actualment en la planificació del
disseny i la instal·lació de molts tipus diversos de dipòsits digitals. El concepte de dipòsits fiables va ser elaborat pel Research Libraries Group i els US National Archives and Records Admi-
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nistration, per definir els requisits que han de complir i les responsabilitats que han d’assumir les
institucions per tal de guanyar crèdit com a dipòsits fiables d’informació digital. Aquestes condicions poden ser massa rigoroses i costoses de complir per a alguns arxius de so. Mentre
que és molt probable que els grans arxius de so, amb col·leccions de més d’un milió d’articles,
tinguin recursos propis per implementar un programa de digitalització, les institucions més
petites i amb menys recursos segurament hauran de buscar la cooperació amb centres més
grans. En concret, les tècniques i els coneixements necessaris per poder digitalitzar els continguts dels formats analògics més antics requereixen una inversió constant en formació. Els arxius
que no disposin de recursos ni de personal especialitzat, poden optar per externalitzar les tasques de digitalització, així com l’emmagatzematge dels fons de l’arxiu. Hi ha moltes empreses
de serveis dedicades a la preservació d’àudio, especialment als Estats Units.
Com a mostra de la necessitat d’ampliar la base tècnica pel que fa a l’arxivament audiovisual, actualment s’imparteixen nombrosos tallers i cursos breus de formació pràctica. Això no
obstant, hi ha pocs cursos regulars que tractin el tema en profunditat i que permetin obtenir
qualificacions formals:43 La Charles Sturt University, juntament amb ScreenSound Australia,
ofereix una diplomatura a distància, a través d’Internet, en arxivament de materials audiovisuals. El projecte TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe), finançat per la Commissió Europea per a la Preservació i l’Accés, promou la conscienciació sobre la necessitat de
preservar les col·leccions audiovisuals, i ofereix formació a professionals implicats en la preservació i digitalització de materials audiovisuals, especialment en col·leccions audiovisuals
que no constitueixen el nucli dels fons d’una institució.
En el transcurs dels últims anys, l’arxivament audiovisual ha madurat i s’ha convertit en una
disciplina acadèmica i en una professió consolidada.44 Els membres dels comitès tècnics i
d’estàndards de l’Audio Engineering Society inclouen arxivers professionals d’àudio que es dediquen a la recerca, i elaboren i publiquen estàndards sobre la longevitat, la conservació i la manipulació dels formats d’àudio. Les principals organitzacions professionals que representen als
arxiver d’àudio estan coordinades sota els auspicis d’un organisme que els aglutina tots, el
Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations(CCAAA); i dins d’aquesta entitat
paraigua, la International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), la Association for Recorded Sound Collections (ARSC), i la Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive
Association (SEAPAVAA) són les organitzacions més importants per als arxivers audiovisuals.
Els fulls informatius i el servidor de llistes de correu de la ARSC i la IASA són imprescindibles
per mantenir-se informat de les darreres innovacions al món audiovisual; i les publicacions
més recents de IASA: The Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy (TC-03) i Guidelines on the production and preservation of digital audio objects (TC04) han estat documents clau que han servit de base a l’hora de redactar aquest treball.

Conclusions
És massa fàcil infravalorar tant la urgència amb què cal digitalitzar col·leccions de documents
sonors, com les despeses i el temps que es necessita per fer-ho. En una enquesta realitzada
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a 31 arxius audiovisuals, PrestoSpace va calcular que la seva inversió anual en preservació,
que ascendia a 30 milions d’euros, només podria preservar un 1,5% dels seus fons. Pel que fa
als seus articles de cintes d’àudio i vídeo, per als quals s’estima una esperança de vida d’uns
20 anys, això significaria que, en el millor dels casos, l’any 2045 s’hauria perdut un 40% del
material existent i, en el pitjor, el 2025 la pèrdua hauria estat del 70%. En canvi, les adquisicions estaven superant les tasques de preservació en una proporció de quatre a un.45 Tot i que
aquestes prediccions poden semblar certament alarmants, els requisits necessaris per salvaguardar documents d’àudio són molt menys exigents que els que es necessiten per moure fitxers d’imatge. Actualment, per digitalitzar àudio, hi ha procediments ben establerts, formats
estàndard per a la preservació digital, i programes provats i comprovats per a la migració de
continguts a sistemes digitals d’emmagatzematge massiu. Els veritables reptes que hem d’afrontar avui són cridar l’atenció sobre els riscos que implica el fet no actuar ara, iniciar la migració dels ingents llegats de col·leccions d’àudio analògic a magatzems digitals i pressionar les
entitats competents a fi d’aconseguir finançament per emprendre projectes de digitalització i
migració. Amb les inversions adequades, no tindrem excusa si fracassem a l’hora de salvar el
nostre patrimoni sonor per a les generacions futures.
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RESUMEN
Los documentos sonoros están almacenados en muchos tipos de soportes físicos en forma de cilindros, alambres,
discos y cintas magnetofónicas. Cada soporte requiere máquinas específicas para reproducir los sonidos; por
eso, a medida que cambian los soportes, la obsolescencia de la tecnología supone una gran amenaza para las
grabaciones. Los soportes deberían conservarse durante el mayor tiempo posible, pero es esencial copiar su contenido
a nuevos soportes. La copia y el almacenamiento digital continúan siendo las únicas opciones viables a la hora de
preservar el material sonoro; sin embargo, actualmente los estándars probados y las políticas de conservación
demuestran que la preservación de material de audio en el ámbito digital ha madurado hasta convertirse en un
procedimiento fiable. En este artículo se presenta una relación de las distintas estrategias y de las prácticas más
adecuadas para la conservación y preservación a largo plazo de las grabaciones de sonido.

RÉSUMÉ
Les documents audio sont sauvegardés sur de nombreux types de supports physiques sous forme de cylindres, de
câbles, de disques ou de cassettes. Chaque support requiert des machines spécifiques pour reproduire les sons,
ce qui fait que l’obsolescence de la technologie est une forte menace pour les enregistrements étant donné que le
processus de support tombe en désuétude. Il faudrait conserver le plus longtemps possible les supports mais il
faudrait en copier le contenu sur de nouveaux supports. La copie et l’emmagasinage numériques sont la seule option
possible mais les standards et les politiques bien testés sont actuellement devenus une solution fiable. Cet article
souligne les différentes stratégies et les bonnes pratiques pour conserver et protéger à long terme les enregistrements
sonores.

SUMMARY
Audio documents are stored on many types of physical carriers in the form of cylinders, wires, discs and tapes. Each
carrier requires specific machines to replay the sounds, so the obsolescence of technology is as great a threat to
recordings as the process of carrier decay. Carriers should be conserved for as long as possible but copying the
content to new carriers is essential. Digital copying and storage remain the only viable preservation option, but
well-tested standards and policies now mean that audio preservation in the digital domain has matured into a trusted
procedure. This paper outlines the various strategies and best practises for the conservation and long term preservation
of sound recordings.
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EXPERIÈNCIES

EL TALLER DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE FOTOGRAFIA
DE LA CIUTAT DE PARÍS

Per Anne Cartier-Bresson, Marie Beutter, Jean-Philippe Boiteux, Cécile Bosquier,
Françoise Ploye, Marsha Sirven i Claire Tragni.

La creació de l’Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies (ARCP) (Taller de
Restauració i Conservació de Fotografia) al mes de març de 1983 per part de la Direcció d’Afers
Culturals de la Ciutat de París correspon a un nou interès per la fotografia en el si de l’Administració municipal. Així, el 1980 tingué lloc la primera edició del Mois de la Photographie (Mes de la
Fotografia), una manifestació bianual la importància de la qual no ha deixat de créixer d’aleshores
ençà. Durant el mateix període, les grans exposicions retrospectives i el nomenament de conservadors del patrimoni al capdavant de les col·leccions confirmen el reconeixement de l’interès patrimonial d’aquests fons. Des del 2002, s’hi ha donat un nou impuls com a conseqüència de la implantació i desenvolupament d’una estratègia global de conservació i restauració de les col·leccions.

El taller de restauració i conservació de la Ciutat de París. © ARCP

Les col·leccions de fotografies de la ciutat de París
La ciutat de París sempre ha mantingut uns vincles molt privilegiats amb la fotografia. El patrimoni fotogràfic municipal, amb prop de deu milions de fotografies i constituït des de la invenció
d’aquest mitjà, és força ampli i variat. Conservat en diverses institucions (com ara museus,
biblioteques, arxius...), està format per un conjunt d’imatges negatives o positives, de les més
variades i prestigioses de tot el món, que abracen tot el conjunt de la història i de les tècniques
de la fotografia.
Els fons històrics provenen tant de donacions o de dipòsits com d’encàrrecs fets als fotògrafs de l’època. Les adquisicions actuals, que abasten tant l’àmbit de la fotografia antiga
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com el de la creació contemporània, enriqueixen els fons sense allunyar-se de la temàtica pròpia de cada institució.
Així mateix, el Museu Carnavalet o la Biblioteca Històrica de la Ciutat de París conserven
un conjunt molt ric de proves, des del Segon Imperi fins als nostres dies, sobre la història,
l’arquitectura i la població de París. Entre aquestes proves trobem els clixés d’Eugène Atget o
de Charles Marville, els negatius en placa de vidre de Gustave Le Gray1 o les fotografies contemporànies de Bogdan Konopka o de Jean-Jacques Salvador. Al Museu Galliera, Museu de
la Moda, es recullen tots els aspectes de la història de la moda a través de fotografies dels
tallers, de desfilades, o gràcies als Ektachromes® del fotògraf de moda Henry Clarke, el qual
fa ben poc ha estat objecte d’una exposició2.
A més de la gran varietat de temes i períodes, les col·leccions fotogràfiques municipals abasten la totalitat de les tècniques fotogràfiques, des del retrat d’Honoré de Balzac als daguerreotips que pertanyen a la casa museu de l’escriptor, i fins als polaroides de Jim Dine de la
Maison Européenne de la Photographie (Casa Europea de la Fotografia).
Hi ha altres administracions municipals, a banda de les que s’ocupen dels afers culturals, que
també gestionen fons fotogràfics. La Direcció d’Afers Escolars, per exemple, conserva, entre altres,
una col·lecció de plaques autocromes de Jules Gervais-Courtellemont úniques en tot el món3.

Photomontage, de Jan Auvigne. Museu Carnavalet. © ARCP

La política de conservació de les fotografies de la ciutat de París i el pla de manteniment i de revaloració del patrimoni fotogràfic (PSVPP)
Des de la seva obertura, l’ARCP ha dut a terme prioritàriament campanyes de restauració de
les fotografies més afectades o deteriorades, a petició dels responsables de les col·leccions.
Així mateix, el més urgent als anys 1980-1990 fou la creació de filials d’ensenyament especialitzat en la conservació i restauració de fotografies,4 amb la intenció de professionalitzar la
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disciplina. L’ARCP va jugar el rol d’intermediari entre les col·leccions i els estudiants, que foren
acollits en el si de tallers escola o en períodes de pràctiques.
Ara fa ben poc, l’ARCP ha redefinit les seves modalitats d’intervenció i ha reorientat les seves
prioritats d’acció en col·laboració amb diversos actors del patrimoni: responsables de col·leccions, historiadors, investigadors i museògrafs. La preservació de les fotografies no es percep
com una disciplina a banda, sinó com a part integrant de la valorització i la difusió de les col·leccions municipals.
Des del 2004, el Pla de Manteniment i de Valoració del Patrimoni Fotogràfic (PSVPP), endegat per la Direcció d’Afers Culturals, agrupa els projectes municipals referents a la valorització i la conservació de les fotografies: estudis i plans de conservació, campanyes de digitalització i projectes de difusió. El Pla encarna la voluntat de l’Ajuntament de París d’associar les
mesures de conservació a la difusió de les seves col·leccions, històriques i contemporànies. La
difusió de les col·leccions comprèn, ensems, l’explotació comercial i l’accés del gran públic a
les imatges a través d’exposicions o consultes a Internet. La valorització de les col·leccions,
algunes de les quals han romàs durant força temps a l’ombra, ha ajudat a privilegiar una consideració global dels fons i a desenvolupar les activitats de conservació preventiva de l’ARCP.
En l’actualitat, alguns d’aquests projectes es troben agrupats en el si del PSVPP, i en particular la creació d’una societat per a la valorització de les col·leccions fotogràfiques, així com
la de plans de conservació per a les col·leccions fotogràfiques que presenten problemes concrets, com ara els fons de negatius sobre suport flexible en nitrat de cel·lulosa o les fotografies contemporànies.
UNA SOCIETAT PER A LA VALORITZACIÓ DE LES COL·LECCIONS
La Parisienne de Photographie, societat d’economia mixta creada el 2005 entre l’agència RogerViollet i l’Ajuntament de París,5 s’encarrega, per delegació de servei públic, de la valorització i
de l’explotació de col·leccions fotogràfiques municipals. Amb aquesta societat, l’Ajuntament
desitja dotar-se dels mitjans per explotar comercialment les col·leccions públiques, la difusió
de les quals ha estat fins ara exclusivament patrimonial. Els guanys aconseguits haurien de
possibilitar el finançament d’importants campanyes de conservació i digitalització, que a la vegada ampliarien el potencial de difusió. Les col·leccions de l’agència Roger-Viollet, tot i estar llegades a l’Ajuntament, fins al present tenien una finalitat essencialment comercial i la seva explotació és encara privada. D’ara endavant, però, el seu valor patrimonial serà més conegut, en
particular gràcies a una primera avaluació de les col·leccions efectuada a partir de la col·laboració entre l’ARCP i l’Agència.
La difusió d’imatges a través d’Internet implica la digitalització dels documents, així com la
seva explotació comercial, que avui en dia es fa exclusivament en format digital. Hom preveu
que la Parisienne de Photographie digitalitzi cada any trenta mil documents, procedents de
totes les col·leccions fotogràfiques municipals. En l’actualitat, els fons als quals fem referència es troben en procés d’avaluació per tal de programar les tasques de restauració i arranjament que han de permetre una duplicació de qualitat, tot protegint les obres. Així doncs, per
exemple, és del tot fonamental que es netegin els negatius que ho necessitin, o fins i tot que
es reforci una fotografia estripada abans de reproduir-la per tal d’evitar qualsevol accident en
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el moment de la digitalització. A més, s’està efectuant un repertori dels objectes fotogràfics fràgils, com per exemple els daguerreotips i els àlbums, per tal de definir les condicions de digitalització específiques a fi d’evitar qualsevol risc d’alteració.
EL PLA NITRAT
Els estudis de conservació portats a terme en les col·leccions de negatius en perill s’iniciaren
el 2002, en col·laboració amb la Mission Hygiène et Sécurité (Missió d’Higiene i Seguretat)
de la Direcció d’Afers Culturals. El seu objectiu era localitzar els fons, avaluar-ne l’estat i la perillositat per tal de preservar les obres i garantir la seguretat de les persones, a més de proposar solucions concretes de conservació.

Problemàtiques dels suports en nitrat de cel·lulosa
El nitrat de cel·lulosa fou el primer suport plàstic que s’emprà per a la fabricació de pel·lícules fotogràfiques o cinematogràfiques. Des que fou introduït, cap a finals dels anys 1880, agrupa tres qualitats fonamentals per al desenvolupament comercial de la fotografia, que no tenien
pas els suports emprats abans: és transparent, lleuger i flexible alhora. Tanmateix, el seu caràcter extremament inflamable ha estat l’origen de nombrosos incendis —sobretot durant les projeccions cinematogràfiques—, fet que li ha valgut el nom de “pel·lícula flama”. Durant la dècada dels anys 1920, fou introduït un nou suport d’acetat de cel·lulosa, comercialitzat sota el nom
de “pel·lícula de seguretat”, per fer front a aquest gran inconvenient. No obstant això, fou necessari esperar al desenvolupament del triacetat de cel·lulosa, amb unes qualitats semblants a les
del nitrat de cel·lulosa, perquè, el 1951, la fabricació d’aquest darrer fos prohibida. El nitrat de
cel·lulosa fou emprat per a les fotografies durant gairebé seixanta anys, des del 1890 fins a les
acaballes de la dècada del 1950.
El nitrat de cel·lulosa presenta importants problemes de conservació i de seguretat, en l’actualitat ben coneguts.6 Està format per uns materials inestables que es descomponen tot alliberant òxids de nitrogen que es transformen en àcid nítric en entrar en contacte amb les molècules d’aigua presents en l’aire. Aquest fort àcid, molt corrosiu, provoca per si sol la descomposició
dels materials. Per això es produeix un procés d’autodegradació que augmenta amb una temperatura i una humitat relatives altes i que desemboca en una pèrdua total de la imatge. Les
emanacions àcides també són nocives per a les col·leccions que s’hi conserven a tocar. A més
a més, els negatius en nitrat són tòxics per a les persones que els manipulen. Els òxids de nitrogen i l’àcid nítric alliberats provoquen, entre altres, irritacions de la pell i les mucoses, problemes
respiratoris i fins i tot nàusees. A més, les «pel·lícules flama» representen un risc important d’incendi. Quan el procés de descomposició està avançat, es poden incendiar espontàniament a
partir dels 40ºC. Els incendis de nitrat de cel·lulosa alliberen uns fums extremament tòxics formats en particular per monòxid de carboni i diòxid de nitrogen. Aquests incendis són molt difícils d’apagar perquè durant la combustió el nitrat de cel·lulosa produeix el seu propi oxigen.
A causa d’aquests problemes de seguretat, els negatius fotogràfics estan sotmesos, igual
que les pel·lícules cinematogràfiques, a la legislació francesa referent als productes perillosos del tipus nitrocel·lulosa.7 Les masses de nitrat de cel·lulosa superiors a 50 kg cal declarar-les al govern civil, que tot seguit informa els empresaris del marc legal d’emmagatzematge
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d’aquests productes. Les masses superiors a una tona se sotmeten a una demanda més constreta d’autorització d’emmagatzematge en relació amb instal·lacions tipificades. Els locals on
s’emmagatzemen aquests nitrats han d’estar equipats, entre altres, de murs tallafocs i de sistemes ininflamables. La manipulació i el transport també estan reglamentats.8 Quant al pla de
conservació, hi ha diverses normes i guies disponibles9 que recomanen un emmagatzematge
en fred associat a una humitat relativa baixa. Així, doncs, la norma ISO 10356 preconitza un
emmagatzematge a llarg termini a 2°C amb una humitat relativa del 20 al 30%. També s’apunta la necessitat de tenir cura de la renovació de l’aire dins dels locals d’emmagatzematge.

Negatius en nitrat de cel·lulosa en el darrer estat de descomposició. ©
ARCP / FP

Les institucions afectades pel Pla Nitrat són molt diferents quant al seu mode de funcionament, a les seves condicions de conservació, a l’avenç del seu inventari, o fins i tot a la tipologia i l’ús dels seus fons. Aquesta diversitat, associada al caràcter mixt10 de nombrosos fons, han
fet que els estudis fossin especialment complexos. En lloc d’aplicar a cada institució un mètode estàndard d’inventari de fons, l’estudi s’ha hagut d’adaptar per a cada cas. Les col·leccions no gaire importants s’han estudiat peça per peça, mentre que les col·leccions de més
importància s’han estudiat a través de sondatge. Les informacions obtingudes s’han inclòs dins
d’una base de dades amb File Maker Pro.

Resultats dels estudis i solucions previstes
L’inventari de negatius que corren perill, entre els quals hi ha sis milions de negatius fotogràfics presents en les col·leccions municipals, s’ha acabat el 2005. S’ha desvelat que la Ciutat de París té prop d’un milió de negatius repartits en tretze institucions.11 Les col·leccions van
des d’alguns centenars fins al 700.000 negatius en perill, és a dir, més d’una tona de nitrat de
cel·lulosa en el cas de la col·lecció més important de totes.
Ja s’han adoptat, ràpidament, les primeres mesures d’urgència. Els clixés en la seva darrera fase de descomposició, que ja han perdut la imatge i representen un risc altíssim d’incen-
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di, han estat destruïts per part dels serveis competents en matèria d’eliminació de rebutjos
tòxics, qui n’han assegurat la total destrucció. En aquells casos en què la massa de negatius
en nitrat de cel·lulosa de la col·lecció sobrepassa la tona, per reduir els riscos, n’hem apartat
una part que han estat traslladats de manera provisional a les reserves del Centre National de
la Cinématographie (CNC). Així mateix, els fons emmagatzemats a la vora d’una font de calor
també han estat traslladats per limitar els riscos d’incendi. A hores d’ara, ja s’han iniciat les primers campanyes urgents de restauració, de classificació i agençament i al personal de les institucions involucrades se l’ha informat sobre les mesures de seguretat que cal respectar (prohibició de fumar, ús de guants i de màscares, etcètera). Les prioritats de digitalització, que s’han
establert en funció del nivell de degradació dels negatius, s’integraran dins del programa de
digitalització de la Parisienne de Photographie.
Hom preveu reunir el conjunt de fons en perill en un dipòsit constituït per mutualitat. Aquesta solució permetrà fer un emmagatzematge en fred menys costós, més fiable i més segur que
no pas amb la instal·lació d’un dipòsit a totes i cadascuna de les institucions. Mentrestant, la
majoria dels negatius originals no digitalitzats hauran de ser accessibles en tot moment per
permetre’n l’explotació per part de les institucions propietàries i de la Parisienne de Photographie, motiu pel qual s’ha de tenir en compte l’ús d’un doble concepte d’emmagatzematge:
- Un emmagatzematge temporal de treball, ubicat a París o a la rodalia, que tingui dipòsits
climatitzats associats als locals escollits per a l’explotació dels fons, dels treballs de conservació i de la duplicació. Les condicions climàtiques previstes per a aquesta unitat són de 14 C,
amb una humitat relativa del 30 al 40%. Aquest primer dipòsit permetrà l’accés directe als negatius, sense necessitat de cap període d’aclimatació dins d’una càmera o de recipients isotèrmics, i sense riscos per l’efecte de la condensació.
- Un emmagatzematge de conservació durant un termini de temps més llarg, en dipòsits
amb condicions climàtiques que es corresponguin amb la normativa d’emmagatzematge ISO
10356, al voltant d’uns 2 C i una humitat relativa del 30%. Els negatius duplicats o no explotats es reuniran dins d’aquest espai d’emmagatzematge de llarga durada. Aquests locals podrien
situar-se més allunyats de París, sempre que no fos possible d’implantar-hi les dues unitats
d’emmagatzematge esmentades.
EL PLA DE CONSERVACIÓ DE LES FOTOGRAFIES CONTEMPORÀNIES

La problemàtica general de les col·leccions contemporànies
La diversitat i la rapidesa amb la qual les modalitats d’expressió han evolucionat en fotografia durant aquests deu darrers anys han impulsat els serveis de conservació a considerar les
noves problemàtiques d’intervenció. Seguint l’exemple d’altres àmbits de la conservació, una
aproximació que privilegiï la prevenció de les alteracions és prioritària en el cas dels materials
especialment flexibles. Hom pot esmentar com a exemples les proves de color de revelatge cromogeni de gran format, les Polaroïd®, els tiratges amb destrucció de colorants (del tipus Cibachrome®) o fins i tot la multitud d’impressions digitalitzades proposades actualment pel mercat.
Així mateix, els muntatges sobre diversos tipus de panells rígids o els dispositius específics
de presentació també són fonts de noves formes d’alteració. D’una banda, les degradacions,
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la majoria de cops irreversibles, són difícils d’admetre en una obra acabada de produir, mentre que es poden considerar com una pàtina o un signe del pas del temps en un objecte antic.
I d’altra banda, les intervencions de restauració sobre les obres dels nostres dies, produïdes
industrialment amb l’ajut de materials sovint poc coneguts, són difícils tècnicament i rarament
satisfactòries des d’un pla estètic. Alguns artistes prefereixen fer un altre tiratge a partir del
negatiu original, quan hi ha possibilitats de fer-ho. Però tot i que aquest nou tiratge sigui controlat pels autors, no es tracta del mateix objecte. La nova imatge, feta sobre un altre suport i
en una data diferent, trastorna l’adequació històrica entre la utilització d’un cert procediment i
la data de realització de l’obra.
Tot sovint, les preguntes fetes pels responsables d’institucions que planifiquen les exposicions o preveuen les adquisicions fan referència a l’estabilitat química de les fotografies en color
i de les impressions digitalitzades, a més de l’emmagatzematge de les obres de gran format.
La ràpida evolució dels suports i la manca d’informacions fiables i independents fornides per
les indústries sobre l’estabilitat d’aquests materials és, d’altra banda, un handicap real per als
professionals de la conservació i en alguns casos també per als artistes o les galeries que
els representen. De fet, tot i que el caràcter efímer de les obres és acceptat per part de certs
artistes, el fet és que la gran majoria opta preferentment pel procediment més estable si els
permet obtenir l’aspecte estètic desitjat. Així doncs, el diàleg entre l’artista, els comendataris i
els restauradors esdevé indispensable.

Colorimetria d’una impressió digital de la col·lecció Adamson. Maison
européenne de la photographie. © ARCP / PG

D’una banda, el 2005 va endegar-se un monitoratge de les impressions digitalitzades pertanyents a les col·leccions de la Ciutat de París amb motiu de l’exposició a la MEP, i l’adquisició d’obres del Taller Adamson.12 Després d’una vintena d’anys, David Adamson proposa un
espai de creació d’impressions fine art per a nombrosos artistes com ara Chuck Close, Adam
Fuss, Jim Dine o William Wegman. Les obres d’aquest taller que pertanyen a la MEP són impres-
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sions de gran format, d’una alta qualitat estètica, tirades sobre papers d’aquarel·la, que representen una mostra de l’evolució de les tècniques d’aquests darrers deu anys. Les impressions IRIS, amb les seves tintes de colors, hi conviuen amb tiratges efectuats amb diferents
generacions d’impressores d’injecció EPSON. David Adamson varia al seu gust les combinacions de la impressora, de la tinta i del paper per tal d’aconseguir el resultat esperat per cada
artista. Després de tres mesos d’exposició,13 l’equilibri dels colors de totes les impressions va
restar perfectament estable, quan resulta que nosaltres estàvem ben amoïnats per les impressions a priori més fràgils, com per exemple les de William Wegman fetes amb tintes IRIS, que
daten del 1997. Es continuaran portant a terme mesures regulars sobre la sèrie d’Adamson de
la MEP, així com en d’altres obres, com les impressions de Doroty Bohm ara fa ben poc adquirides pel museu Carnavalet.
D’altra banda, aquests estudis són l’ocasió de proposar una terminologia adaptada a la definició d’aquestes noves tècniques per tal d’evitar les confusions derivades de les denominacions
de marques comercials, escollides pels fabricants.14

Els estudis de conservació
Paral·lelament al monitoratge fet sobre les impressions digitalitzades, s’està duent a terme
un estudi general de conservació dels fons que inclou les proves en color i les impressions digitalitzades. Cal definir les diferents tècniques presents i descriure els principals problemes de
conservació creats per l’entorn i els mètodes d’emmagatzematge. Les principals tècniques a
les quals es fa referència, presents per exemple al Museu d’Art Modern, al Fons Municipal d’Art
Contemporani o al Museu Zadkine, són les proves cromògenes, les proves de destrucció dels
colorants (Cibachrome®, Ilfochrome®), les Polaroïd®, les impressions digitalitzades de raig de
tinta pigmentada (la majoria de les nostres col·leccions), la Pictrography®, les impressions
per sublimació tèrmica i les impressions làser (xerografia, electrofotografia).
Aquests estudis han de servir per tal de definir les urgències i conduir en un primer moment
a recomanacions que siguin senzilles i ràpides d’aplicar. D’aquesta manera es podran calcular
i pressupostar les necessitats en matèria d’emmagatzematge adaptades a aquests materials.

Diversitat de mètodes fotogràfics en colors. Museu Zadkine.
© ARCP / JPB
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A banda d’aquests plans transversals, la secció de conservació preventiva de l’ARCP també duu a terme l’anàlisi de col·leccions i dels balanços de conservació i de restauració a llarg
termini, d’acord amb un ordre de prioritats. Cada estudi ve acompanyat d’un informe complet
que es transmet als caps de les institucions. Per agafar un exemple recent i representatiu,
ens agradaria referir-nos al cas de l’agència Roger-Viollet.
L’AVALUACIÓ DE L’AGÈNCIA ROGER-VIOLLET
L’avaluació general de les col·leccions fotogràfiques de l’agència Roger-Viollet, inaugurada el 2004
a petició de la Direcció d’Afers Culturals, tenia per objectiu quantificar-ne els fons, avaluar-ne l’estat de conservació i, finalment, taxar el seu valor patrimonial i comercial. Les col·leccions de l’agència, que inclouen gairebé vuit milions de fotografies, presenten una gran diversitat tipològica: negatius en suport de nitrat i d’acetat de cel·lulosa, negatius en plaques de vidre fins a un
format de 50 x 60 cm, vistes estereoscòpiques, fotografies encastades, àlbums, proves en color,
mètodes antics i contemporanis, etcètera. Aquest estudi permet proposar solucions de preservació adaptades a la grandària dels fons, així com al seu ús tant comercial com patrimonial.15

Avaluació de les col·leccions de l’Agència Roger Viollet. © ARCP / FP

UNA BASE DE DADES UTILITZABLE PER A QUALSEVOL TIPUS D’ESTUDI
Tenint en compte la grandària de les col·leccions de l’ARV, el seu informe pericial reclama imperativament el desenvolupament de la base de dades emprada per als estudis del “Pla Nitrat”.
Amb aquest objectiu, el 2004 va crear-se una primera base interna amb el programari File
Maker Pro versió 6, que més endavant, el 2006, fou millorada i transferida amb la versió 8 del
mateix programari, per part d’una empresa especialitzada en el desenvolupament de sistemes
de gestió. Aquesta nova base permet ser explotada per a altres tipus de peritatges com ara els
estudis abans de la digitalització o, fins i tot, les avaluacions de conservació fetes amb altres
col·leccions de fotografies, les tipologies i mètodes de classificació de les quals varien.
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Les funcionalitats de la base permetran dur a terme recerques encreuades que, editades
sota la forma d’informes, constitueixen una constatació global de l’estat d’un conjunt de fotografies. Quant a les col·leccions de l’agència Roger-Viollet, la base gestionarà les dades de seixanta fons. Aquestes dades, associades als nostres informes pericials, hauran de possibilitar
gestionar la conservació futura de la col·lecció, en particular pel que fa a la planificació de totes
les etapes de conservació i restauració.

Els tractaments de conservació i de restauració de les col·leccions
La conservació i restauració de fotografies respon a una deontologia comuna al conjunt dels
béns culturals. Els tractaments de restauració estan dirigits per professionals, especialistes de
la fotografia. Fonamentats en tècniques convencionals de restauració dels suports i sobre un
treball específic amb relació a les capes sensibles, aquests tractaments privilegien l’estabilització fisicoquímica de l’obra per l’eliminació de les causes d’alteració i l’estabilització dels materials originals inestables. En tots els casos, es privilegia el respecte per l’aspecte històric de
la fotografia i per la seva funció dins de la institució.
Les intervencions de restauració es programen anualment, amb els responsables de la
col·lecció i, exceptuant-ne les exposicions, d’acord amb les prioritats revelades pels estudis fets
per la secció de conservació.
Aquestes intervencions, que inclouen la restauració de les obres, el seu muntatge i el seu
agençament, donen lloc a la redacció d’informes que en constaten l’estat, de protocols de tractament, de fitxes individuals o globals de restauració, i de consells per a l’arxivament, l’emmarcament o l’exposició.
En efecte, dins del marc d’exposicions temporals, estem en condicions de proposar un
servei d’assistència de conservació preventiva per a les institucions que el sol·licitin. Aquest
servei va des de la preparació de les obres (repertori, col·locació) fins a la redacció del plec de
condicions i el control de les condicions d’exposició.
TRACTAMENTS ADAPTATS A CADA TIPUS DE FONS
La diversitat de fons conservats, tant pel que fa als seus processos com per la seva utilització, implica una intervenció molt diversa. Tot i això, i si bé cada obra demana una atenció individual, s’han arribat a establir unes línies més generals, tal com ho demostren els estudis de
cas que tot seguit exposem.

El tractament d’un fons històric: les fotografies del taller de Jersey (Maison de Victor Hugo)
Les imatges que es conserven a la Maison de Victor Hugo (Casa Museu de Victor Hugo) són,
sobretot les més antigues, particularment fràgils. Fetes durant l’exili de Victor Hugo a Jersey,
entre els anys 1852 i 1855, pertanyen al període artesanal de la fotografia. El fotògraf tria el seu
paper i també la sensibilitat i adapta la composició química dels banys que usa, així com les diferents etapes de fabricació d’una imatge, a la seva pròpia pràctica. Així mateix, les incerteses
subsisteixen tant sobre la qualitat del tractament com sobre la seva composició química exacta,
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i cadascun d’aquests paràmetres condiciona la conservació del fototipus. Dins del marc d’una
col·laboració amb el Getty Conservation Institute de Los Angeles, les proves sobre paper salat
han estat analitzades per espectroscòpia infraroja amb transformada de Fourier (FTIR) i de raigs
X, la qual cosa ha permès confirmar les suposicions emeses a propòsit d’aquests tiratges
(proves sobre paper salats amb tonalitats daurades o no, d’acord amb el seu estat de conservació). Aquests resultats són un preciós preliminar a la intervenció del restaurador.
Després del tractament de restauració, les imatges es protegeixen amb paspartú de cartró
la qualitat del qual, com la del conjunt dels materials emprats, haurà estat provada. Més tard,
aquests muntatges es col·loquen a l’interior de caixes de conservació.
Mentre continua amb aquest tractament del fons iniciat ara fa ja molts anys, l’ARCP intervé puntualment sobre grups d’obres destinades a ésser exposades.

Retrats de Victor Hugo, Charles, François-Victor i
Marine Terrace. Casa de Victor Hugo. Proves sobre
paper salat, abans de la restauració. © ARCP

El tractament d’un fons d’arxius: el fons Capiello dels Arxius de París
El fons de fotografies de cartells de Capiello el formen unes dues-centes fotografies gelatinoargèntiques de revelatge (format 18 x 24 cm), obtingudes per contacte amb un negatiu sobre
placa de vidre.
A partir d’un informe sobre l’estat del fons, es va fer una proposta de tractament i arxivatge
al responsable de col·lecció i, a continuació, el taller va encarregar-se de les imatges seguint
un ritme anual programat de 100 imatges per any.
El seu estat de conservació física (imatges brutes, bombades o fins i tot enrotllades, esquinçades o doblegades) és el propi de les imatges procedents d’arxius, així com les anotacions en
tinta o el sistemàtic segell humit del revers. El seu estat de conservació química és satisfactori.
Així doncs, els tractaments previstos són principalment la neteja, la consolidació i l’aplanament.
L’agençament final s’adapta a las demandes de la institució, a l’ús de la col·lecció i al seu
estat de conservació. Les imatges s’arxiven en bossetes de polièster i tot seguit són dipositades en capses classificadores de qualitat.
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Fotografies de dissenys publicitaris, de Capiello. Arxius de París.
Proves gelatino-argèntiques sobre paper de bari, després de la
restauració i el recondicionament. © ARCP

Fotografies de dissenys
publicitaris, de Capiello. Arxius
de París. Proves gelatinoargèntiques sobre paper de bari,
abans de la restauració.
© ARCP

L’evolució dels protocols: l’exemple de les plaques autocromes
La Cinemateca Escolar Robert Lynen té un fons d’autocromes de Jules Gervais-Courtellemont integrat per prop de 3.000 plaques. S’han programat campanyes de tractament de 200
plaques per any. Per motius tècnics, que tenen a veure sobretot amb l’evolució dels materials,
el protocol de segellat emprat fins ara haurà de ser modificat el 2006. Aquest exemple ens ha
demostrat fins a quin punt és del tot indispensable efectuar una anàlisi regular dels productes
industrials, la fabricació dels quals pot evolucionar amb el pas del temps.
El tractament d’un fons contemporani: Réserve du musée des Enfants II, de Christian
Boltanski (Museu d’Art Modern)
Les problemàtiques relacionades amb la fotografia contemporània són especials, tant pel
que fa als mètodes com a les modes de presentació.
L’obra de Christian Boltanski titulada Réserve du musée des Enfants II, constituïda per
55 fotografies en blanc i negre sobre suport Resin Coated (RC), ha estat tractada en la seva
totalitat per tal de poder-la presentar a les sales abans de la reobertura del Museu, després
de molts anys d’obres. Arran d’una proposta sotmesa a l’aprovació del responsable de la
col·lecció, cada imatge ha estat restaurada individualment i a continuació muntada novament. A petició de l’autor, les intervencions han estat minimalistes i el nou muntatge és idèntic a la presentació original per tal de respondre a les exigències de la conservació preventiva. Hom ha dut a terme les recomanacions relatives a l’exposició i la conservació
d’aquesta obra.

140

El taller de restauració i conservació de fotografia de la ciutat de París

Réserve du musée des enfants II, de Christian
Boltanski. Museu d’art modern de la Ciutat de París.
Instal·lació fotogràfica de 55 fotografies en blanc i
negre sobre paper RC, format de cada obra 60 x 50
cm, amb un aixecament per tal d’evitar el contacte
entre la imatge i el plexiglàs. © ARCP

Réserve du musée des enfants II, de Christian
Boltanski. Museu d’art modern de la Ciutat de París.
Instal·lació fotogràfica de 55 fotografies en blanc i
negre sobre paper RC, format de cada obra 60 x 50
cm, en fase d’un nou muntatge idèntic. © ARCP

EL MUNTATGE I EL EL REAGENÇAMENT DE LES OBRES RESTAURADES
El muntatge de les obres i el seu agençament són, a la vegada, la continuació lògica del tractament de restauració i la condició necessària per a la qualitat de la seva conservació a llarg
termini. El muntatge ha d’adaptar-se a cada imatge i tenir en compte el procediment, el seu
estat de conservació, així com l’ús de la imatge dins de la col·lecció. De vegades pot ser provisional, per exemple dins del marc de les exposicions. Més enllà dels muntatges clàssics, hem
volgut parlar d’alguns casos particulars.

El cas de les obres de gran format
El muntatge d’obres fotogràfiques de gran format resulta força problemàtic. De fet, es tracta de conciliar els esforços tècnics, el format i els mètodes fotogràfics, amb les expectatives
dels artistes: planor irreprotxable i manejabilitat. A més, per raons pràctiques, estètiques i
econòmiques, la tècnica d’adherir-les en la seva totalitat sobre suport rígid és la solució més
utilitzada. Els problemes que se’n deriven estan en gran part relacionats amb la no-reversibilitat de l’enganxada. A llarg termini, hom pot —amb tota la raó del món— qüestionar-se l’impacte fisicoquímic dels adhesius emprats. Els mateixos interrogants serveixen per als muntatges per la part frontal, com el Diasec®: en tots dos casos, el suport tècnic esdevé
indissociable de l’obra i pot arribar a perjudicar-la. Així, doncs, sembla del tot indispensable
trobar una solució alternativa.
Muntatge de l’obra Composition héroïque, de Christian Boltanski (Museu d’Art Modern)
Aquest tiratge en color cromogen de gran format s’havia embotit dins d’un marc massa estret.
Ens han demanat de trobar-hi una solució alternativa de conservació.
Aquesta experiència ens ha permès proposar un nou mètode de muntatge reversible adaptat a les obres de gran format.
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Si bé aquest muntatge ha permès reduir les deformacions d’una manera no gens menyspreable, no hem pogut acabar de resoldre totalment el guerxament de la imatge. De fet, d’acord amb els coneixements actuals, les deformacions de les obres sobre suport plàstic són problemàtiques i difícilment reversibles.

Composition héroïque, de Christian Boltanski. Museu
d’art modern de la Ciutat de París. Prova color
cromogen Agfacolor®, abans del muntatge, guerxament
general. © ARCP

Il·lustració núm. 13: Composition
héroïque, de Christian Boltanski. Museu
d’art modern de la Ciutat de París.
Prova color cromogen Agfacolor®,
després del muntatge. © ARCP

Muntatge de 5 Ilfochromes® brillants de gran format (aprox. 130 x 110 cm) de Stéphane Couturier (museu Carnavalet)
El Museu Carnavalet, després de comprar-li a Stépahne Couturier cinc tiratges Ilfochrome® brillants de gran format, ha volgut que li proposem una solució alternativa del muntatge en
Diasec®, triat per l’artista.
Així doncs, hem proposat un muntatge del material amb frontisses i tesat sobre un panell lleuger de tipus policarbonat alveolar. Aquesta solució té l’avantatge de ser reversible, però ha d’ésser acceptada estèticament per l’artista, ja que l’aspecte és menys pla que amb les dues tècniques abans esmentades, és a dir, la fixació total sobre un panell i el Diasec®.
La nostra gestió tècnica ha estat usar materials propers al suport de la imatge, el mínim
de reactius a les variacions climàtiques i que responguin a les exigències de la conservació
preventiva.
Les proves efectuades prèviament han permès determinar els materials compatibles.
Aquestes imatges es conservaran emmarcades verticalment.
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Rue Auber, de Stéphane Couturier. Museu Carnavalet.
Ilfochrome® en fase de muntatge. © ARCP

L’AGENÇAMENT DE NEGATIUS SOBRE PLAQUES DE VIDRE DE GRAN FORMAT
DELS ARXIUS DE PARÍS
Aquest tractament fou portat a efecte després d’una operació de salvament duta a terme per
l’equip de conservació preventiva durant l’anàlisi dels fons de negatius de la col·lecció dels
Arxius de París.
Els estoigs de conservació han estat concebuts per al tractament d’aquests negatius en placa
de vidre de gran format, especialment per tal de mantenir fixa una placa trencada, reconstituïda
per tal de restituir la llegibilitat de la imatge i cada fragment incrustat en un muntatge de cartró ondulat. A cada estoig, s’hi ha enganxat un distintiu amb la imatge corresponent de la placa arxivada.
Els tiratges del format han estat fets a partir de les plaques originals per contacte sobre
paper. Aquests tiratges s’arxiven a sobre dels estoigs, a l’interior de les caixes de conservació.
Hom ha fet les recomanacions necessàries quant a la manipulació i la conservació d’aquestes obres, planes i dins d’un ambient climàtic estable.

Collège Sainte-Barbe. Arxius de París. Condicionament d’un
negatiu sobre placa de vidre de gran format, esberlat. © ARCP
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Les exposicions
Les obres fotogràfiques formen part dels materials especialment sensibles, susceptibles de
ràpides modificacions químiques i irreversibles en el temps. És per això que per a una bona
conservació cal dur a terme un control de les condicions d’exposició.
Dins del marc d’exposició, la intervenció de l’ARCP pot agafar formes diverses. A més de la
restauració i del muntatge de les fotografies, hom proposa fer l’assistència tècnica durant el
desembalatge o la instal·lació de les obres. En alguns casos especials, el taller pot intervenir
després dels escenògrafs i dels fusters per a la concepció i la realització d’estructures destinades a l’exposició. De fet, és del tot indispensable assegurar-se la compatibilitat d’aquestes
estructures (concepció, materials, il·luminació, condicions termohigomètriques) amb les obres
exposades. Hi ha prototips de muntatge preparats per si de cas fan falta per a alguna obra.
Hom pot assegurar un seguiment en forma d’informe d’estat o de control de les condicions
termohigromètriques. A petició de les col·leccions, hom pot dur a terme mesures de control
densitomètric i colorimètric, reservades a les obres més sensibles, tant abans com després de
l’exposició.
Després de les recerques bibliogràfiques i de l’estudi de les obres, podem emetre les nostres reserves quant a l’exposició d’algunes d’elles, que poden ésser reemplaçades per altres
imatges, més estables.
D’un mode més global, hom proposa un plec de condicions de conservació preventiva adaptada a la particularitat de les imatges exposades, sobretot en cas de préstec. Aquests documents inclouen les recomanacions sobre els materials, les condicions d’il·luminació, així com
les condicions mediambientals d’exposició.

Col·locació de l’exposició Rome 1850, le cercle des artistes
photographes du Caffé Greco. Maison européenne de la
photographie, París, 11 de febrer -18 d’abril de 2004.

D’altra banda, podem evocar el cas particular de l’exposició Objectif Paris.16 Aquesta exposició es va fer en cooperació amb els serveis de Relacions Institucionals de la Ciutat de París.
Es tractava de presentar una selecció d’obres modernes o contemporànies escollides de les
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col·leccions municipals. La itinerància preveia que les obres fossin exposades a molts països,
sovint en condicions no gens museístiques. Per tal de no danyar els tiratges d’època conservats en les col·leccions, vam demanar als tallers que fessin un segon joc de tiratges. Com
que això no va resultar possible, la secció de reproducció de l’ARCP en féu uns facsímils, supervisats pels interessats. Aquesta solució ha permès fer arribar les obres a un gran nombre de
públic sense faltar a la nostra missió de preservació.

La reproducció a fi de preservar els originals
Amb la finalitat de limitar la consulta o l’exposició dels originals afectats i vulnerables, es poden fer
contratipus (tiratges sobre el suport contemporani més adient), així com facsímils (tiratges idèntics, fets amb el mateix mètode que l’original), segons les normes tècniques d’estabilitat en vigor.
D’una banda, la reproducció d’imatges històriques pot salvar informacions perdudes en l’original i alhora resultar indispensable per als documents en via de destrucció o que presenten riscos per al conjunt del fons, com per exemple el clixés de suports flexibles en nitrat de cel·lulosa.
En el cas dels fons de negatius, de vegades ha calgut efectuar un tiratge modern pensant
en l’explotació de les imatges; fins i tot, en alguns casos, per a la salvaguarda d’informacions
documentals.
D’altra banda, un seguiment de les restauracions permet documentar les intervencions fetes
al taller. Aquestes imatges s’inclouen en els informes d’estat de l’obra en les diferents etapes
de restauració, i ofereixen informacions sobre els mètodes emprats.

La reproducció. Reproducció digital, original, contratipus argèntic virat. Artiste peintre, d’Eugène Atget.
Museu Carnavalet. © ARCP
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EL PAS A LA FOTOGRAFIA DIGITALITZADA
La diversitat de tècniques emprades per part de la reproducció permet, per a l’experimentació en els àmbits argèntic i digital, aconseguir reproduccions amb la màxima fidelitat quant al
matís, cromatisme i aspecte de la superfície de les obres originals.
La reproducció argèntica és sinònim de permanència, però si ens atenem a l’aturada de la
producció i de la comercialització de nombrosos suports argèntics, en l’actualitat resulta del tot
indispensable preveure la utilització del material digital, que, d’altra banda, té l’avantatge de
permetre una difusió més gran de les informacions.
El contratipus digital és un exemple interessant d’aquestes noves eines. Per exemple, el tiratge per raig de tinta és més fàcil de posar en funcionament i visualment més proper a l’original
que no pas una emulsió de bari perdurable. No obstant això, l’estabilitat d’aquests materials
resulta problemàtica i només fem ús d’aquesta alternativa per a l’obtenció de reproduccions
utilitzades durant el temps que dura una exposició.

La documentació
El centre de documentació de l’ARCP conserva els arxius de servei, una biblioteca i la documentació de les obres tractades pel taller. Permet que els membres de l’equip i la gent en pràctiques puguin documentar les seves restauracions, actualitzar els seus coneixements, i consultar els informes d’estudis de col·leccions, els dossiers d’obres i la documentació visual.
Així mateix, també constitueix un vincle d’unió entre el taller i els altres actors del sector (restauradors independents, conservadors, historiadors de la fotografia, estudiants...) per la seva
obertura al públic i per les respostes que aporta a les sol·licituds d’informació.
EL CIRCUIT DELS DOSSIERS D’OBRES
El centre de documentació conserva el conjunt de dossiers de tractament de les obres. Es tracta de la darrera baula d’una cadena documental que comença quan una fotografia arriba al
taller i que acaba amb el retorn de l’obra a la seva col·lecció.
Hi ha un cert nombre de formularis especials, adaptats al tipus d’actes a efectuar i a les
especificitats de l’objecte fotogràfic a tractar, que constitueixen el dossier de l’obra i que l’acompanya durant la seva estada al taller. El dossier, l’emplenen entre tots i cadascun dels
especialistes que han intervingut en l’obra: restaurador, muntador, fotògraf... També pot incloure una proposició de protocol de tractament per a una campanya més llarga, un plec de condicions tècniques, per exemple, per a una exposició, o les taules de mesures densitomètriques o colorimètriques.
A més d’aquesta documentació impresa, els dossiers contenen una documentació visual
produïda per la secció de reproducció, sota la forma de diapositives fetes abans i després del
tractament. Hi ha certes captacions d’imatges que poden fer-se en unes condicions especials, en feix horitzontal de llum o en macrofotografia, per tal de valorar certs aspectes de superfície o detalls de la fotografia.
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UNA BASE DE DADES PER A LES IMATGES DIGITALITZADES
Amb la generalització de la fotografia digital, de fàcil accés i ràpida d’usar, el nombre d’imatges
sobre suport electrònic s’ha multiplicat.
Per tal d’abastar millor aquest important volum d’imatges i d’informacions, amb l’ajut d’una
empresa especialitzada hem elaborat una base de dades que respon a les nostres necessitats. En integrar les informacions sobre tots els aspectes de les imatges captades (les obres
representades, i també els processos, les alteracions, el tipus de tractament requerit, les actes
de restauració), avui dia podem gestionar aquestes imatges de manera òptima. Les funcionalitats de la base són les recerques encreuades o la constitució de sèries temàtiques que faciliten la nostra utilització de les imatges quotidianament, per exemple, per a la il·lustració d’informes, articles, cursos o conferències.

Base de dades per a la gestió de les imatges de l’ARCP.
© ARCP

La formació i la difusió de les activitats
La formació i la difusió de la nostra activitat són un vincle indispensable amb els professionals que ja exerceixen, els estudiants que es convertiran en els futurs professionals del demà
i el gran públic.
Des de la seva creació, l’ARCP sempre ha acollit estratègies de llarga durada, estudiants o professionals, arribats de França o de l’estranger. Aquestes estades poden ser per tal de fer un estudi en concret. Així, hi ha un daguerreotip contemporani de Patrick Bailly-Maître-Grand que pertany
al Museu Carnavalet que ha estat objecte d’un estudi específic efectuat per un estudiant del màster de ciències i tècniques (MST) en conservació i restauració de béns culturals de la Universitat
de París. En aquest cas, les proves fetes pel Centre de Recerca sobre la Conservació de Documents Gràfics (CRCDG) han permès analitzar-ne les alteracions descobertes. A més, també s’ha
definit un protocol de restauració d’acord amb l’artista i el responsable de la col·lecció.
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Quant a les impressions digitals, els coneixements encara són massa recents per dur a
terme intervencions que no siguin purament de conservació, de col·laboració entre escoles
de formació, serveis de conservació i tallers d’impressió digital que puguin desembocar en
l’elaboració de noves dades. Així, el 2005 vam endegar un curs associant els estudiants
del departament de restauradors de l’Institut Nacional del Patrimoni (INP), l’ARCP i el taller
Franck Bordas de París, que elabora impressions de qualitat del tipus fine art.17 Dins del marc
d’un ensenyament tècnic, es tracta d’aprendre a conèixer millor aquests materials i les seves
interaccions, d’aprehendre les fragilitats i afinar encara més les nostres recomanacions. Un
repertori de les principals famílies d’impressions digitals, actualitzat de forma regular, ens
permetrà definir les marques per a la identificació. Hom sotmetrà les respectives sensibilitats de les diverses impressions a la humitat, a l’abrasió, a diversos mètodes de neteja per
tal d’adaptar millor els nostres mètodes de conservació i de restauració. Les nostres recomanacions en qüestió d’emmagatzematge i d’exposició s’acabaran de perfilar gràcies a l’estudi comportamental de tres tipus d’impressions que reflecteixen les tècniques que hi ha presents en les col·leccions municipals parisenques, sense oblidar que la gran majoria són
impressions del tipus fine art. Les proves es faran sobre l’emmagatzematge en la foscor i l’exposició amb o sense marc de protecció. L’adequació de les nostres recomanacions per a l’emmarcament d’aquestes proves tan sensibles als agents contaminants també podrà ser verificada i, si s’escau, revisada.
Paral·lelament a la formació garantida per la nostra sucursal inicial, les estades de formació
permanent van dirigides al personal de la Direcció d’Afers Culturals de la Ciutat de París, dels
col·lectius territorials i de l’Estat. Les estades se centren en la identificació dels processos i dels
mètodes de conservació i de restauració dels fons fotogràfics, i pretenen contribuir a l’intercanvi d’informació amb els responsables de les col·leccions fotogràfiques.
Finalment, l’ARCP rep visitants per a operacions excepcionals (com ara les Jornades del
Patrimoni) amb la intenció de sensibilitzar el gran públic sobre la problemàtica de la preservació de les fotografies.
Per acabar, és important recordar que a través de la diversitat de les nostres activitats (la
participació al PSVPP, els estudis de conservació, els tractaments de restauració, la posada
en marxa d’exposicions, la reproducció o la gestió de la documentació), el conjunt de les seccions de l’ARCP, amb les seves tècniques específiques, uneixen, dia rere dia, els seus esforços al voltant d’un mateix objectiu: un millor coneixement, una millor conservació i una millor
difusió de les fotografies de les col·leccions parisenques.

NOTES
1. Vegeu Gustave Le Gray, photographe (1820-1884), París, Gallimard, 2002.
2. Henry Clarke, photographe de mode, París-Museus/Somogy, París, 2002.
3. Les couleurs du voyage, l’œuvre photographique de Jules Gervais-Courtellemont, París-Museus, París, 2002.
4. Després del 1989, l’IFROA, esdevingut Institut Nacional del Patrimoni-Departament dels Restauradors, propo-
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sa, sota la responsabilitat pedagògica d’Anne Cartier-Bresson, un ensenyament especialitzat en la restauració
de fotografies, la titulació del qual se situa en l’actualitat al nivell de màster europeu.
5. Approbation du principe de passation d’une convention de délégation de service public pour la mise en valeur,
la préservation, la numérisation de divers fonds photographiques et iconographiques. Deliberació del Consell de
París, 2005 DAC, 197, sessions dels dies 11 i 12 de juliol de 2005.
6. BIGOURDAN J.-L., «From the Nitrate Experience to New Film Preservation Strategies», dins This Film is Dangerous, a Celebration of Nitrate Film, Brussel·les, Fédération Internationale des Archives du Film (Federació
Internacional dels Arxius de Pel·lícules), 2002, p. 132-135; Louvet A., Gillet M., “Les clichés photographiques sur supports souples: contribution à l’étude de leur stabilité”, dins Les documents graphiques et photographiques. Analyse et conservation. Travaux du centre de recherches sur la conservation des documents graphiques 1994-1998, París, Direcció dels Arxius de França, 1999, p. 109-157; Edge M., «Factors Influencing
the Breakdown of Photographic Film: Implications for Archival Storage», dins Environnement et conservation de l’écrit, de l’image et du son. Actes des deuxièmes journées internationales d’études de l’ARSAG, París,
ARSAG, 1994, p. 114-120.
07. Llei núm.76-663 del 19 de juliol de 1976.
08. ROSAIS D., (2005), Fiche de sécurité n° groupe 41404c, Films cinématographiques – celluloïd (films sur support
nitrate de cellulose), Centre National de la Cinématographie, Archives Françaises du Film, document intern actualitzat el 2005.
09. PLOYE F., «Les négatifs photographiques en nitrate de cellulose: Le “Plan nitrate” de la Ville de Paris», dins
Support/Tracé, núm. 5, 2005, p. 22-37.
10. Fins als anys 1950, no és gens estrany que els fotògrafs fessin servir conjuntament els negatius en nitrat i en
acetat de cel·lulosa a més de les plaques de vidre amb bromur de gelatina d’argent.
11. Els dos milions de negatius restants que corresponen als fons no tenen suports en nitrat de cel·lulosa.
12. Pàgina web del Taller Adamson: http://www.adamsoneditions.com/
13. Les obres estan emmarcades, la temperatura és estable, tot i que d’una sala a l’altra varia entre els 21 i els 28°C,
amb una humitat relativa del 50 al 60%. Les quantitats de llum rebudes per les obres varien molt d’una impressió a l’altra i són molt heterogènies sobre una mateixa imatge, de 17 a 190 lux/hora.
14. Le vocabulaire technique de la photographie (actualment en premsa,1r trimestre 2007; Coedició Casa Europea de la Fotografia i de les Edicions Marval, tractarà aquest tema).
15. Els valors patrimonial i comercial han estat avaluats en col·laboració amb els responsables de l’agència.
16. Objectif Paris, Images de la ville à travers cinq collections photographiques parisiennes, París, Phileas Fogg /
Paris musées, 2003.
17. Franck Bordas és descendent de la tradició litogràfica. El seu treball està basat en un veritable diàleg integrat
dels processos de creació de l’artista, amb un esperit comprable al del Taller Adamson a Washington DC, als
Estat Units. Pàgina web del taller de Frank Bordas: www.frankbordas.online.fr
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RESUMEN
El Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies (Taller de Restauración y Conservación de Fotografía) (ARCP) fue creado por la Dirección de Asuntos Culturales del Villa de París en 1983. Su misión es la puesta en marcha de la política de preservación del patrimonio fotográfico municipal, formado por un conjunto de imágenes que se encuentran entre las más variadas y prestigiosas de todo el mundo.
El ARCP participa en el plan de mantenimiento y valoración del patrimonio fotográfico (PSVPP) creado el
2004 por el Ayuntamiento de París, principalmente con la puesta en marcha de planes transversales de conservación (el “plan nitrato” para las colecciones de negativos antiguos, estudios de conservación de las fotografías en
color y de las impresiones digitales). Asimismo, el conjunto de secciones del ARCP (conservación preventiva, restauración, exposiciones, reproducción y documentación) ponen sus competencias específicas al servicio del
conocimiento, de la preservación y de la valorización de las colecciones fotográficas municipales.

RÉSUMÉ
L’Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies (ARCP) a été créé par la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Paris en 1983. Il a pour mission de mettre en œuvre la politique de préservation du patrimoine
photographique municipal, composé d’un ensemble d’images parmi les plus variées et les plus prestigieuses au monde.
L’ARCP participe au plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine photographique (PSVPP) créé en 2004
par la Ville de Paris, notamment par la mise en place de plans transversaux de conservation (plan « nitrate »
concernant les collections de négatifs anciens, études de conservation des photographies couleurs et des impressions
numériques). En outre, l’ensemble des sections de l’ARCP : conservation préventive, restauration, expositions,
reproduction et documentation, mettent leurs compétences spécifiques au service de la connaissance, de la préservation
et de la valorisation des collections photographiques municipales.

SUMMARY
The Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies (Photography Restoration and Conservation
Workshop) (ARCP) was created by the Cultural Affairs Department of the City of Paris in 1983. Its mission is to put
in place a policy of preserving municipal photographic heritage, made up of a series of images that are among the
most varied and prestigious in the world.
The ARCP took part in the Preservation and Diffusion of Photographic Heritage Plan (PSVPP), created in
2004 by Paris City Council, mainly for putting in place transversal conservation plans (the “nitrate plan” for old negative
collections, conservation studies for colour photographs and digital prints). Thus the various sections of the ARCP
(preventive conservation, restoration, exhibition, reproduction and documentation) use all their specific skills for
understanding, preserving and assessing municipal photographic collections.
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MEMORIAV, LA XARXA PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI
AUDIOVISUAL DE SUÏSSA

Kurt Deggeller,
director de Memoriav

La relació que cada país té amb el seu patrimoni cultural està estretament vinculada a la seva
manera d’entendre la pròpia identitat, la qual, al seu torn, està lligada a la seva estructura política, social i cultural. Memoriav, l’organització fundada a Suïssa amb l’objectiu de millorar la
preservació i la transmissió del patrimoni audiovisual del país, és més fàcil d’entendre si un
és conscient que aquest petit país de 7,4 milions d’habitants està dividit en 26 cantons, la sobirania cultural dels quals està tan arrelada a la constitució com l’existència de les seves quatre regions lingüístiques.
Quan, a començaments de la dècada de 1990, el ministeri de l’interior va encarregar a un
reduït grup d’experts que suggerís mesures per millorar la situació del nostre patrimoni audiovisual, es va proposar una solució central inicial –un centre d’informació audiovisual que reunís racionalment professionalitat i infraestructura. El suggeriment es va considerar massa centralista, fins i tot per part d’aquells sectors que més s’haurien beneficiat de la proposta. Com
a alternativa, es va desenvolupar un nou concepte basat en institucions ja existents; la idea
va ser crear una xarxa que connectés totes aquestes institucions amb el propòsit comú de millorar la coordinació entre els professionals del sector i la implementació dels recursos disponibles. La xarxa tindria una estructura flexible i es basaria, fonamentalment, en la voluntat de tots
els participants de col·laborar-hi lliurement.
Institucions amb grans col·leccions de documents audiovisuals d’importància nacional van
prendre part en la fundació d’aquesta xarxa. Les institucions incloïen: per part del Govern federal, els Arxius Federals Suïssos i la Biblioteca Nacional de Suïssa; per part del sector privat,
però finançats pel Govern, les col·leccions especials dels Arxius Nacionals de So i l’Arxiu Fílmic de Suïssa; des del sector fotogràfic, l’Institut Suís per a la Conservació de Fotografies; en
tant que la col·lecció audiovisual més extensa, la corporació de la ràdio pública SRG SSR Idée
Suisse, amb les seves set empreses de ràdio i televisió; i, finalment, l’Oficina Federal de Comunicació, l’autoritat reguladora de la ràdio i la televisió a Suïssa.
Abans que la xarxa fos institucionalitzada mitjançant la creació d’una associació, es van
posar en marxa una sèrie de mesures concretes per tal de protegir aquests documents audiovisuals de la major quantitat de perills possible. Utilitzant fons federals especialment destinats
a aquest fi, una selecció d’emissions editades en discos d’acetat dels primers 20 anys de la
ràdio suïssa van ser transferits a suports d’emmagatzematge digital, pel·lícules de nitrat de la
col·lecció de l’Arxiu Fílmic de Suïssa van ser transferides a pel·lícules de seguretat, i es van
restaurar fotografies del segle XIX. Els resultats d’aquestes tasques es van comunicar de seguida a la població en general: les emissions de ràdio van ser editades en tres discos compactes de fragments de programes en italià, francès i alemany; les pel·lícules van ser incloses a la
programació del Festival Internacional de Cinema de Locarno –el festival de cinema més impor-
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tant de Suïssa–, i les fotografies restaurades del fotògraf i inventor Carlo Ponti van ser el
tema d’una exposició a Vevey.
Immediatament després de crear-se l’associació, l’any 1995, encara no hi havia una base de
finançament segura per a la xarxa, i per tant, els projectes havien de ser finançats exclusivament
amb fons especials del Govern federal. Els membres del comitè directiu de l’organització eren
tots voluntaris. Això no obstant, el 1995 es van endegar projectes a llarg termini i d’un gran abast
com, per exemple, la col·laboració, sota el títol Informació política, entre l’Arxiu Fílmic de Suïssa, la televisió i la ràdio suïsses, i els Arxius Federals Suïssos, amb l’objectiu de preservar el
noticiari nocturn Filmwochenschau i les emissions amb contingut polític de la ràdio i la televisió,
així com fer accessibles els documents a tot tipus d’usuaris des dels Arxius Federals Suïssos.
L’exemple de la recuperació del noticiari nocturn de la televisió suïssa demostra com n’era
de necessari fer un esforç a llarg termini per al manteniment d’aquests arxius: de les primeres tres temporades i mitja del programa (1953-1956), només s’havia conservat el resum que
s’emetia a finals de cada any; de l’any 1957, les notícies individuals encara estaven disponibles en gran part, però la presentació original i els comentaris dels locutors s’havien perdut i,
al final, només es van poder recuperar en forma de manuscrits escrits, transmesos per casualitat. El projecte Informació política encara està en marxa. Després del noticiari nocturn, i mitjançant el mateix procediment, també es van recuperar programes regionals de notícies i news
magazines, els quals també es van posar a l’abast del públic.
Malgrat tot, al projecte Informació política no li van faltar detractors. Aquells que esperaven
que Memoriav centrés les seves activitats en l’àmbit cultural no podien entendre que s’invertissin tants diners en la preservació d’imatges sense cap valor cultural. Aquest és un debat que
està present de manera reiterada en la resta d’àrees d’acció de Memoriav. S’hauria de donar
prioritat a la fotografia artística, a les pel·lícules artístiques i als enregistraments d’obres d’art
literàries i musicals, en detriment de documents, l’interès principal dels quals es deu al seu contingut? En les tasques que ha dut a terme fins ara, Memoriav s’ha centrat fonamentalment en
les col·leccions audiovisuals de valor documental, no només perquè és més fàcil trobar finançament per a la preservació d’obres d’art, sinó perquè a l’hora de donar accés públic a documents amb valor artístic, un de seguida es topa amb els problemes i les limitacions que suposen els drets de la propietat intel·lectual.
Tot i això, Memoriav va decidir aventurar-se dins el sector cultural ja des de l’any 1996. A fi
de complementar la col·lecció dels Arxius Literaris de Suïssa, es van avaluar totes les emissions
radiofòniques que tractaven sobre autors suïssos de les regions francòfones, i aquelles en què
apareixien aquests mateixos autors. Se’n va fer una tria segons un complicat procés de selecció i, en acabat, es van transferir en format digital a una plataforma experimental d’emmagatzematge massiu, a la qual es pot accedir directament des d’algunes terminals dels Arxius Literaris. Des d’aleshores, el projecte s’ha ampliat, i ara inclou autors de les quatre regions lingüístiques;
i a més a més d’emissions radiofòniques, s’hi han incorporat enregistraments televisius.
Pel que fa a les fotografies, va ser sobretot la disponibilitat d’imatges a través d’Internet allò
que va adquirir més protagonisme a inicis del nou mil·lenni. Actualment, les col·leccions virtuals
estan destinades a substituir les proverbials cerques a través dels arxius. Amb el projecte La vie
quotidienne au fil du temps, la Médiathèque Valais va recopilar 20.000 imatges provinents de
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deu importants col·leccions suïsses; les va digitalitzar amb diversos graus de resolució, i va catalogar-ne els continguts a RERO, la xarxa de biblioteques de la Suïssa occidental. Des de llavors,
es pot accedir directament a les imatges per pantalla utilitzant la seva entrada de catàleg.
Podríem continuar indefinidament descrivint aquí tots els projectes de Memoriav; fins ara,
se n’han posat en marxa 90, 50 dels quals ja han estat completats. (Per a una descripció de
tots els projectes, així com per obtenir una bibliografia exhaustiva referent a la preservació
del patrimoni audiovisual, si us plau consulteu www.memoriav.ch.) Ens sembla més pertinent
analitzar, en aquesta presentació, les experiències adquirides durant els darrers deu anys; i,
per tal de fer-ho, estructurarem el contingut del nostre text al voltant de l’article dels estatuts de
l’associació que llista les sis obligacions primordials de Memoriav.

1. Inventariar el nostre patrimoni audiovisual
En primer lloc, hem d’especificar que la definició de patrimoni audiovisual utilitzada per Memoriav no es correspon a l’ús internacional del concepte: la fotografia, que juga un paper molt important en el programa de Memoriav, no se sol incloure generalment en els conjunts de documents
audiovisuals. La decisió d’incloure fotografies, això no obstant, ha resultat ser d’allò més raonable, ja que els problemes tècnics de la preservació a llarg termini, la restauració i la transmissió,
són molt semblants als que presenten les pel·lícules, els vídeos, i els enregistraments de so.
La frase del primer article, «Inventariar el nostre patrimoni audiovisual», vol dir donar una visió
general de les col·leccions audiovisuals del país, crear una mena d’inventari nacional. Aquesta
tasca no apareix per casualitat en el primer lloc de la llista, sinó que reflecteix la cronologia dels
procediments arxivístics. Tot i així, Memoriav no va ser capaç de complir estrictament amb les
previsions perquè, per raons de transparència en les seves activitats, havia de presentar resultats concrets tan aviat com fos possible. Malgrat aquestes dificultats, a partir de l’any 1995 es van
engegar diferents projectes amb inventaris parcials de pel·lícules i fotografies, així com, en un cas,
un inventari cantonal de documents audiovisuals. A l’hora de dur a terme aquests projectes, però,
van sorgir diverses complicacions: la major part del patrimoni audiovisual no es troba recollit en
col·leccions especials, sinó que més aviat es troba integrat en les col·leccions mixtes de biblioteques, museus i arxius. Podríem dir que, allà, l’existència d’aquests documents esdevé lleugerament borrosa; el seu contingut no ha estat indexat; estan emmagatzemats en condicions climàtiques inadequades; el personal que se n’encarrega no té la formació suficient per manipular
aquest tipus de material, i sovint no es disposa de mitjans apropiats per veure o escoltar el contingut dels documents. Per una banda, aquesta situació fa molt difícil preservar les dades, perquè
el personal té problemes fins i tot a l’hora de respondre a les preguntes més senzilles sobre les
col·leccions, i, per l’altra, perquè a les institucions no els agrada discutir sobre col·leccions que
saben perfectament que no s’estan gestionant d’acord amb unes normes professionals. Ateses
aquestes circumstàncies, l’obtenció de dades fiables només es podrà dur a terme a escala local
per part dels especialistes, la qual cosa implica una despesa en recursos econòmics i organitzatius considerable. Fins al moment, Memoriav ha gastat aproximadament 720.000 francs suïssos, és a dir, uns 460.000 euros. La xarxa encara està molt lluny de poder oferir un panorama
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complet del patrimoni audiovisual del país, tot i que enllestir aquest inventari té una importància
vital; únicament un cos sòlid de material estadístic podrà forçar aquells que prenen les decisions pel que fa a la política i a les administracions a atorgar al patrimoni audiovisual l’atenció que
es mereix. Està previst que l’any 2008 es publiqui un informe que, per primera vegada, proporcionarà dades concretes sobre l’abast i l’estat de conservació del patrimoni audiovisual a Suïssa.

2. Prendre mesures adients per salvar i protegir el patrimoni audiovisual de Suïssa
Memoriav ha d’insistir constantment en el fet que la implementació de mesures tècniques només
aconseguirà que assolim els nostres objectius a mitges; molts observadors externs consideren
«despeses indirectes» tot l’esforç i la feina que es porten a terme si no tenen una relació directa amb la restauració, digitalització i transferència d’enregistraments a nous suports d’emmagatzematge. El nivell d’estatus tan baix que encara es dóna als enregistraments audiovisuals en
tant que part del patrimoni cultural fa que sigui necessària una comunicació permanent amb l’objectiu de guanyar, per al nostre patrimoni audiovisual, igualtat respecte al patrimoni cultural mòbil
tradicional.
Durant molt de temps, el suport legal per al finançament de Memoriav per part del Govern federal no estava del tot garantit. Malgrat comptar amb articles individuals de legislació federal referents
a la Biblioteca Nacional i als arxius, així com a la ràdio i a la televisió, en època de severes restriccions pressupostàries aquestes disposicions no sempre asseguraven una dotació econòmica
suficient. Gràcies a una relació continuada amb l’Administració federal i el Parlament, l’any 2005
es va aprovar una llei que regula clarament la participació financera del Govern federal, la qual també li atorga el poder d’establir un marc de finançament per a un període de quatre anys.
La comunicació d’informació per via impresa o electrònica als cercles d’especialistes, així
com l’assessorament professional i la formació continuada, són altres activitats directament vinculades al deure de preservar el nostre patrimoni audiovisual. Es tracta de mesures preventives
que suposen una despesa relativament modesta, però que, ja en molts casos, han contribuït a
millorar la situació de col·leccions de material audiovisual prèviament negligides.
A banda de transmetre coneixements especialitzats als professionals, l’associació també ha
de difondre informació al públic en general. És per això que Memoriav organitza periòdicament
actes públics en els quals els experts comenten en directe temes específics relacionats amb els
enregistraments de so i d’imatge. A més a més, en col·laboració amb l’Arxiu Fílmic de Suïssa s’està creant una xarxa de cinemes per a la projecció de pel·lícules i documentals restaurats.

3. Avaluar més adequadament el nostre patrimoni audiovisual, i establir i gestionar una
xarxa d’informació connectada amb les institucions actives en aquest sector
Al començament d’aquest escrit ja s’explica que Memoriav és una xarxa formada per un petit
grup d’institucions, les quals conserven una part significativa del nostre patrimoni audiovisual
de rellevància nacional. Aquestes entitats es van agrupar arran de la constatació que, actual-
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ment, les condicions de pel·lícules, vídeos, enregistraments de so i fotografies pel que fa a preservació i accés són extremament insatisfactòries. Els arxius especials individuals, com ara els
Arxius Nacionals de So i l’Arxiu Fílmic de Suïssa, no van tenir prou força per millorar aquesta
situació, i les diferents biblioteques i arxius es dedicaven principalment al material tradicional.
Només a partir de la creació de Memoriav va ser possible que es constituís un grup de pressió que, de mica en mica, ha anat guanyant adeptes.
Des d’aleshores, 160 institucions d’arreu del país s’han unit a la xarxa, i algunes ja han participat en projectes de Memoriav. L’objectiu marcat per als propers anys és enfortir la xarxa mitjançant l’establiment de centres de competència regionals i cantonals, a fi que, cada vegada
més, els projectes per a la protecció del patrimoni audiovisual també es puguin dur a terme a
aquests nivells.

4. Promoure i facilitar l’accés a fonts audiovisuals per a l’estudi i la recerca
L’accés a les fonts audiovisuals depèn majoritàriament de tres factors: la correcta indexació
dels continguts, la disponibilitat de còpies de consulta de qualitat suficient i la situació legal.
El problema de la indexació s’agreuja pel fet que, a diferència dels materials tradicionals
d’arxius i biblioteques, no hi ha normes per agrupar els materials audiovisuals. Memoriav
ha trobat una solució adient per tal de resoldre aquesta situació: les col·leccions de dades
heterogènies es recullen a la plataforma de dades Memobase i s’estructuren d’acord amb
l’estàndard internacional Dublin Core. Un mecanisme de cerca fa possible localitzar fotografies, pel·lícules i emissions de ràdio i televisió a través de paraules clau seleccionades
individualment.
Des d’un punt de vista tècnic, també seria possible accedir als documents mateixos mitjançant la plataforma Memobase. El fet que actualment només hi hagi accés a les fotografies es deu, en part, a raons relacionades amb els drets d’autor i, en part, a reserves per
motius d’estratègia comercial per part d’institucions de ràdio i televisió. Amb vista al futur,
una alternativa a aquesta situació podria ser l’existència de terminals controlades en certes institucions, des de les quals es pogués accedir a part dels arxius de ràdio i televisió. Tot
i que, probablement, encara no seria possible descarregar els documents.
La situació legal inherent a l’arxivament i l’ús de fonts audiovisuals continua essent poc clara. En tant que membre d’una associació d’usuaris de drets d’autor (DUN), Memoriav, juntament amb altres grups, advoca per una regulació legal clara de l’ús no comercial de documents audiovisuals per part d’investigadors, estudiants i educadors, per tal que aquest ús
quedi exempt de drets d’autor.
L’ús de fonts audiovisuals per part dels investigadors encara no ha fet gaires progressos a
Suïssa. Per tant, una de les obligacions de Memoriav és posar-se en contacte amb usuaris
potencials de l’àmbit universitari, informar-los de les possibilitats existents, i animar-los a formular els seus desitjos i peticions. Amb aquesta finalitat, i en col·laboració amb la Università
della Svizzera Italiana, enguany tindrà lloc un simposi internacional que portarà per títol Vist i
escoltat: el patrimoni audiovisual i les ciències.
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5. Observar el desenvolupament de les tecnologies en el camp de la protecció del
patrimoni audiovisual
El fracàs dels mitjans d’emmagatzematge i l’obsolescència tècnica són dos dels problemes
principals de la conservació de materials audiovisuals. Cada vegada que s’inicia un nou projecte de Memoriav, s’ha de tornar a comprovar la idoneïtat dels requisits tècnics. Per raons econòmiques, els compromisos són sovint inevitables, per exemple en l’àmbit de la tecnologia
del vídeo, per a la qual encara s’ha de desenvolupar un format digital estandarditzat sense pèrdua de dades.
Fins i tot avui dia és bàsicament irresponsable guardar pel·lícules de 16 mm, com les que
es troben abundantment als arxius de televisió, en el format de vídeo MPEG IMX de reducció
de dades. Però, tenint en compte la ràpida descomposició dels materials, especialment a
causa de la síndrome del vinagre, i amb un finançament condicionat i limitat, de moment no
existeix cap altre procediment possible. Davant d’aquesta situació, és important preservar les
pel·lícules originals en tan bon estat com sigui possible, perquè es puguin emmagatzemar sense perill, i per fer més lent el procés de descomposició natural, de manera que es pugui accedir al material quan sigui necessari.
Els coneixements sobre la situació de les tecnologies, però, també s’ha de transmetre de
forma adequada; i per això Memoriav publica recomanacions per a la preservació de fotografies, enregistraments de so, pel·lícules i vídeos, que han estat escrites per especialistes del
tema, i que s’actualitzen regularment.

6. Garantir que els recursos s’implementin de la millor manera possible mitjançant
les mesures apropiades
Des de l’any 1998, Memoriav rep suport econòmic regular per part del Govern federal; entre
1998 i 2001 va rebre anualment 1.800.000 CHF (1.149.000 €), i des de l’any 2002, 3.000.000
CHF (1.915.000 €). SRG SSR Idée Suisse hi aporta un finançament addicional de 300.000
CHF (191.000 €), i l’associació de membres hi contribueix amb 100.000 CHF (64.000 €). Segons
un estudi efectuat el 2001, aquesta quantitat correspon aproximadament a un terç del mínim
necessari per a la preservació sistemàtica del nostre patrimoni audiovisual.
Vista la situació, Memoriav intenta, per una banda, mantenir els costos administratius el més
baixos possible i, per l’altra, assegurar la participació econòmica de les institucions sòcies que
col·laboren en els projectes. Com a màxim, Memoriav generalment cobreix un 50% dels costos dels projectes; la resta de socis dels projectes poden fer la seva contribució aportant força
de treball i infraestructura, o bé aconseguint finançament per part de tercers. Això dobla, aproximadament, la quantitat total que Memoriav pot destinar als projectes.
Les condicions econòmiques no tenen cap influència en la qualitat de les tasques tècniques,
la restauració, les transferències o la digitalització. Només el treball professional que es du a
terme d’acord amb les normes internacionals pot obtenir un resultat sostenible. En el camp
audiovisual, s’ha demostrat que les solucions barates sempre són un error.
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Conclusió
En general, la situació del patrimoni audiovisual a Suïssa no és pas diferent de la dels països
de la resta d’Europa, tal com mostra un estudi efectuat pel projecte de la Unió Europea TAPE
(Training for Audiovisual Preservation in Europe, www.tape-online.net), que ha analitzat 375
institucions a 34 països d’arreu d’Europa. La versió preliminar de l’informe sobre els resultats
de l’estudi afirma: «El panorama general que es dibuixa és que la gran majoria de col·leccions audiovisuals són col·leccions mixtes, i que pràcticament totes es troben dins d’organismes que gestionen, a més a més o principalment, altres materials.» I, pel que fa al tema dels
professionals, al paràgraf següent es comenta: «Malgrat les dificultats a l’hora de proporcionar
càlculs fiables, en qualsevol cas, les respostes fan absolutament palès que encara queda molt
per analitzar. El fet que hi hagi buits tan seriosos pel que fa a informació bàsica sobre els
continguts de les col·leccions és un risc en si mateix per a la supervivència del patrimoni audiovisual.» (DE LUSNET, Yola: Audiovisual Collections in Europe. Primers esborranys. Maig 2006).
El projecte TAPE, que complementa el projecte PrestoSpace www.prestospace.net –el qual
està relacionat amb la ràdio i la televisió, es va centrar en col·leccions fora de l’àmbit de les
emissions. Aquesta divisió té sentit perquè les col·leccions de ràdio i televisió disposen d’un
finançament molt més elevat per ser arxivades que la resta de col·leccions. A Suïssa, les
contribucions econòmiques que el Govern federal fa als Arxius Nacionals de So i a l’Arxiu Fílmic de Suïssa no són, ni de bon tros, proporcionals al mandat que se’ls va fer, i el gran endarreriment que hi ha en el processament de les col·leccions n’és la conseqüència. Fora d’aquestes institucions especials, la situació encara és més greu, perquè sovint no es disposa d’experts
suficients ni per garantir la planificació d’un manteniment adequat de les col·leccions.
És sorprenent la quantitat de temps i esforç que s’ha d’esmerçar en el patrimoni audiovisual
abans que pugui rebre el reconeixement que li correspon d’acord amb el paper que juga en
la societat actual. La preservació d’aquesta part fonamental de la nostra memòria col·lectiva
és, per tant, una empresa complexa, l’abast de la qual inclou des de mesures d’emergència
per a documents que es troben en una situació especialment perillosa, fins a la promoció de
l’ús de fonts audiovisuals per a l’educació i la recerca. A Suïssa, la solució de crear una xarxa
ha resultat especialment idònia per gestionar de manera coordinada aquesta multiplicitat de
tasques, i això, malgrat unes precàries condicions econòmiques.
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RESUMEN
Los documentos sonoros están almacenados en muchos tipos de soportes físicos en forma de cilindros, alambres,
discos y cintas magnetofónicas. Cada soporte requiere máquinas específicas para reproducir los sonidos; por
eso, a medida que cambian los soportes, la obsolescencia de la tecnología supone una gran amenaza para las
grabaciones. Los soportes deberían conservarse durante el mayor tiempo posible, pero es esencial copiar su contenido
a nuevos soportes. La copia y el almacenamiento digital continúan siendo las únicas opciones viables a la hora de
preservar el material sonoro; sin embargo, actualmente los estándars probados y las políticas de conservación
demuestran que la preservación de material de audio en el ámbito digital ha madurado hasta convertirse en un
procedimiento fiable. En este artículo se presenta una relación de las distintas estrategias y de las prácticas más
adecuadas para la conservación y preservación a largo plazo de las grabaciones de sonido.

RÉSUMÉ
Les documents audio sont sauvegardés sur de nombreux types de supports physiques sous forme de cylindres, de
câbles, de disques ou de cassettes. Chaque support requiert des machines spécifiques pour reproduire les sons,
ce qui fait que l’obsolescence de la technologie est une forte menace pour les enregistrements étant donné que le
processus de support tombe en désuétude. Il faudrait conserver le plus longtemps possible les supports mais il
faudrait en copier le contenu sur de nouveaux supports. La copie et l’emmagasinage numériques sont la seule option
possible mais les standards et les politiques bien testés sont actuellement devenus une solution fiable. Cet article
souligne les différentes stratégies et les bonnes pratiques pour conserver et protéger à long terme les enregistrements
sonores.

SUMMARY
Audio documents are stored on many types of physical carriers in the form of cylinders, wires, discs and tapes. Each
carrier requires specific machines to replay the sounds, so the obsolescence of technology is as great a threat to
recordings as the process of carrier decay. Carriers should be conserved for as long as possible but copying the
content to new carriers is essential. Digital copying and storage remain the only viable preservation option, but
well-tested standards and policies now mean that audio preservation in the digital domain has matured into a trusted
procedure. This paper outlines the various strategies and best practises for the conservation and long term preservation
of sound recordings.
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L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA.
FONS, COL·LECCIONS I PROJECTES

Sílvia Domènech
Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de Barcelona

Presentació
L’Arxiu Fotogràfic (AF) és la secció de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) dedicada a la recollida, la conservació, l’organització, la descripció i la difusió dels fons fotogràfics
de caràcter històric generats per l’Ajuntament de Barcelona com a conseqüència de la seva
activitat, així com de tots aquells fons i col·leccions fotogràfiques de caire no municipal d’interès per a la història de la Ciutat i per a la història de la fotografia.
Els documents que conformen els fons fotogràfics es caracteritzen per contenir imatges captades directament de la realitat a través d’una càmara fosca i haver estat obtinguts per procediments fotogràfics, fotomecànics o digitals.

Història i formació
L’Arxiu Fotogràfic de l’AHCB té els seus orígens l’any 1916 en el projecte de reforma de l’Arxiu
Municipal de Barcelona, el qual propicià la separació dels fons documentals en històrics i administratius. La idea de segregar els fons històrics i albergar-los en un edifici propi tenia com a
objectiu enfortir els estudis històrics de la ciutat i fomentar la investigació. Aquest nou arxiu
havia d’organtizar els fons històrics municipals, procurar l’agregació de tots aquells fons de
caràcter local que contribuïssin a construir la història de Barcelona i contenir les seccions
que fossin menester per acomplir la seva fita, entre les quals es parlava d’una Secció Gràfica
de temàtica barcelonina. L’AHCB s’instal·là a la Casa de l’Ardiaca i s’inaugurà el 1922 sota la
direcció d’Agustí Duran i Sanpere.
Tot i que la inauguració no fou fins el 1922, des del mateix moment en què es posà en marxa
la reforma de l’Arxiu Municipal de Barcelona (1917), Agustí Duran i Sanpere, futur director de l’arxiu, va treballar en la seva organització i formació. Proposà una Secció Gràfica destinada a custodiar, entre altres documents, fotografies d’objectes de la ciutat de valor històric. Així, des de 1917
s’anà formant amb aportacions de fons privats, amb encàrrecs a prestigiosos fotògrafs (Josep
Gudiol, Adolf Mas, Jaume Ribera, Cuyàs, Joan Vidal Ventosa, Joan Estorch) i amb alguna transferència municipal. Són d’aquesta etapa interessants donacions com la col·lecció de l’industrial i
mecenes de les arts Agustí Massana, el fons del diplomàtic i escriptor Eduard Toda, el fons de
retrats de l’escriptor barceloní Pompeu Gener o el fons de l’editor Àngel Toldrà Viazo.
El 1931 l’arxiu inicia el recull de totes aquelles fotografies relacionades amb els successos
esdevinguts en terra catalana des de la proclamació de la II República i que fossin significatius
per a la història de Barcelona i de Catalunya. Amb aquest objectiu, arriba a acord amb foto-
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periodistes cabdals en la història de la fotografia catalana que contribuïren a donar forma i prestigi als fons fotogràfics (Carlos Pérez de Rozas, Josep Domínguez o Josep Maria Sagarra). En
aquest mateix període, arriba a l’arxiu el conjunt de negatius i positius produïts amb motiu de
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Tots dos fets provocaren un considerable increment de fotografies, cosa que impulsà la necessitat d’organitzar aquesta documentació per
posar-la a l’abast del públic. Naixia així, l’any 1931, la secció de fotografies, la qual formava
part de la Secció de Gràfics i quedava integrada per l’inventari fotogràfic del patrimoni històric
i artístic de la ciutat i la crònica gràfica de Catalunya.
Amb la secció organitzada i a ple ritme, esclata la Guerra Civil Española. Durant el conflicte l’AHCB esdevé centre d’acollida de fons públics i privats per tal de salvaguardar-los de
possibles destruccions i desaparicions com a conseqüència de la guerra. Durant aquests anys,
però es continuen incrementant els fons amb encàrrecs fotogràfics i amb interessants donacions com el conjunt de retrats de personatges del món del teatre i la música del crític i escriptor Rafel Moragas. Acabada la contesa, la secció intenta tornar a la normalitat. Continuaren els
encàrrecs a fotògrafs i augmentaren considerablement els ingressos atès que molts particulars, essent conscients de la tasca que l’AHCB havia realitzat per tal de protegir els fons
documentals i, en mostra d’agraïment, van cedir els seus fons: Mossèn Josep Mas i Domènech,
Josep Roig i Puñed, Joan Serra i Graupera, etc.
L’any 1943 es crea l’Institut Municipal d’Història de Barcelona (IMHB), dirigit per Agustí Duran
i Sanpere i, l’AHCB passa a formar part del mateix juntament amb altres centres i activitats
(Museu d’Història de la Ciutat, Servei de Divulgació de la Història de la Ciutat, Museu d’Arts,
Indústries i Tradicions populars, etc.). Això provocà una diversitat d’actuacions que repercutí en
la secció de fotografies incrementant els treballs fotogràfics i diversificant els fotògrafs que
treballaven per a l’arxiu. D’altra banda, no s’obviaren els fons que es continuaven oferint a
l’arxiu. En són alguns exemples els fons: Frederic Ballell, Joan Costa i Simón, Josep Domínguez, Josep Gibert, etc.
És en els anys 60 quan per primera vegada la secció de fotografies deixa de formar part
de l’Arxiu Gràfic per passar a ser una secció de l’AHCB. Més tard, en els anys 70, la secció
de fotografies comença a anomenar-se secció Arxiu Fotogràfic.
La política de gestió de la secció no variarà gaire durant els anys seixanta, setanta i vuitanta: notables i importants ingressos de fons privats (Club Martini, TAF, Lluís Plandiura, Lola
Anglada, “Diario de Barcelona, Josep Postius, etc.) i encàrrecs fotogràfics per a la crònica gràfica. Val a dir que en els anys seixanta s’incorpora una nova activitat que durarà uns quants
anys: l’organització d’exposicions de fotografia.
L’any 1993, en el marc d’aplicació del Projecte d’ordenació d’Arxius i, després d’un estudi més pormenoritzat sobre els fons fotogràfics gestionats en els diferents arxius i oficines
municipals, es decideix unificar els arxius fotogràfics més significatius amb la finalitat de crear un únic centre dedicat a la fotografia per garantir la millor conservació i organització d’aquests documents que, per les seves característiques, esdevenen especialment delicats. D’aquesta forma es produeix l’annexió a la secció de fotografies de l’AHCB de dos arxius
organitzats: l’Arxiu Fotogràfic de Museus (AFM) i l’arxiu de l’Oficina Tècnica d’Imatges (OTI).
Paral·lelament s’incorporen els Fons de Barcelona Holding Olímpic, s.a. (HOLSA). A partir
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d’aquesta data l’AF es trasllada a la segona planta del Convent de Sant Agustí i passa a tenir
un espai propi.
En aquest procés d’unificació, no només s’annexionen i incorporen els fons fotogràfics, sinó
que també ho fan els tècnics que hi treballen i els serveis que s’ofereixen. En uns mesos, la secció experimenta un notable canvi que cal pautar: integració de fons fotogràfics amb organitzacions arxivístiques molt diverses i acoblament de distintes dinàmiques i processos de treball. S’inicià així, un llarg i complex període d’integració amb l’objectiu homogeneïtzar i actualitzar
l’organització arxivística, potenciar la conservació dels fons i millorar l’accessibilitat. Aquest procés culmina l’any 2000 amb la redacció i posta en marxa del “Pla de viabilitat de l’Arxiu Fotogràfic 2000-03” 1. Aquest pla tenia dos objectius bàsics: assolir una infrastructura adequada que permetés desenvolupar correctament les funcions de l’AF i reorganitzar els fons. Tots dos objectius
foren aconseguits el 2005: execució del projecte d’obres de reforma i ampliació de l’AF i finalització de l’elaboració de la Guia-Inventari dels fons i col·leccions de l’AHCB-AF. Durant aquests
anys però, no es deixaren de banda la resta d’activitats de l’arxiu, les quals, encara que a un ritme més lent del desitjat, es continuaren duen a terme: increment de fons, bàsicament ingressos
de fons privats i transferències municipals, normalització del treball d’arxiu i conservació i sistematització i millora de la comunicació pública. Cal destacar també en aquest darrer període la
participació en importants projectes del conjunt de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Instal·lacions i equipaments
L’any 1993, la secció de fotografies de l’AHCB es trasllada de la Casa de l’Ardiaca al Convent
de Sant Agustí i disposa per primera vegada d’un espai propi en un edifici separat de la resta
de seccions de l’AHCB. En la nova ubicació, l’arxiu compte amb laboratori fotogràfic propi, equipament fotogràfic, una sala de consulta àmplia i un dipòsit amb control ambiental. Però tot i amb
això l’espai resulta massa petit i poc adequat per conservar el valuós i singular material fotogràfic que atresora l’arxiu i per fer correctament qualsevol treball d’arxiu, preservació i difusió.
És un fet que durant els anys vuitanta i noranta, l’evolució del sector arxivístic català s’adreçà
a crear una infrastructura arxivística mínima, però malauradament l’AF no assolí aquesta fita. Disposar d’un local adient i degudament condicionat va esdevenir l’objectiu de base per construir l’Arxiu Fotogràfic del futur. La possibilitat real que l’AF ocupés tota la segona planta del Convent de
Sant Agustí, fins llavors habitada en una tercera part per la biblioteca del MNAC2 esdevé una realitat l’any 2004 amb el trasllat de la biblioteca al Palau Nacional de Montjuïc i amb l’elaboració i
l’aprovació del “Projecte de reforma i ampliació de l’Arxiu Fotogràfic” 3. El Projecte tingué com a
fita aconseguir l’espai i les condicions adequades per garantir la conservació del patrimoni fotogràfic de la secció i possibilitar les accions necessàries per fer-lo accessible. Les obres començaren el setembre de 2005 i van finalitzar l’abril de 2006. Paral·lelament, durant aquests anys es
va anar adquirint l’equipament fotogràfic, informàtic i de conservació necessari.
La nova seu de l’Arxiu Fotogràfic, amb una superfície de 1589 m2 disposa d’espais condicionats i degudament equipats per realitzar les seves funcions: vestíbul, sala d’exposicions,
sala de consulta, sala de treball de fons fotogràfics, sala de reunions, despatxos per al perso-
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nal, laboratori de conservació, laboratori de reproducció, laboratori fotogràfic, magatzem i set
dipòsits per conservar les fotografies.
Quan els dipòsits, en total hi ha set espais, dos dipòsits de prearxivatge i cinc d’arxiu definitiu. Els dipòsits de prearxivatge, amb una superfície de 118 m2 disposen del mobiliari escaient
(compactus, prestatgeries i planeres metàl·lics) i de control d’humitat i temperatura. Els dipòsits d’arxiu definitiu ocupen una superfície de 170 m2 i estan distribuïts de la següent forma: un
dipòsit per a positius sobre paper, dos dipòsits per a negatius de vidre i poliester, un dipòsit per
a negatius de nitrat, acetat i material en color i un dipòsit per a grans formats. Tots ells estan
equipats amb el mobiliari específic per a la millor conservació de cada tipus de fotografia i de
climatització i instal·lacions de seguretat. La temperatura està estabilitzada en uns 20ºC i la
humitat relativa en un 50%, tret del dipòsit de nitrats, acetats i color a on la temperatura es manté a 7ºC i la humitat relativa entre el 40 i 50%. Els aparells que renoven l’aire disposen de filtres de seguretat i tots el dipòsits tenen doble porta de seguretat i aïllament i instal·lacions de
detecció i extinció d’incendis per gas FE/13.
La sala de consulta i la sala d’exposicions són els espais de comunicació amb el ciutadà.
La sala de consulta disposa d’una zona per a la consulta de còpies digitals per pantalla i, una
per a la consulta dels documents originals. La sala d’exposicions és un espai senzill i polivalent de 178 m2 equipat amb plafons mòbils i amb la il·luminació adient per exhibir fotografies.
Aquesta sala permet difondre de forma afable i planera el patrimoni fotogràfic de l’Arxiu.

Fons i col·leccions
L’evolució històrica d’aquesta secció ha definit els seus continguts i ha fet possible la riquesa
dels seus fons. L’Arxiu conté nombroses fotografies, algunes d’elles de gran qualitat i singularitat fins el punt d’esdevenir veritables objectes museables.
La secció alberga uns dos milions de fotografies de totes les tipologies, suports, formats,
procediments, continguts i autories des dels inicis de la fotografia fins els nostres dies. Es custodia, d’una banda, una part de les fotografies generades com a conseqüència d’alguna activitat o funció de l’Ajuntament de Barcelona o d’alguna institució amb participació municipal que
al llarg dels anys han arribat a l’arxiu d’una forma esporàdica i no pas sistematitzada i, de l’altra, fons fotogràfics de procedència no municipal (pública o privada) que han arribat a l’arxiu,
bàsicament, a través de donacions i compres. Actualment la secció conté:
– 1 fons municipal
– 10 subfons municipals
– 2 fons públics no municipals
– 103 fons privats
– 7 familiars
– 67 personals
– 7 d’entitats
– 22 d’empreses
– 7 col·leccions fotogràfiques (creades per l’arxiu).
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En total, el 30% de les fotografies són de procedència municipal i la resta de l’àmbit privat.
Pel que fa a les fotografies de procedència municipal, la majoria provenen de cerimonial, urbanisme i cultura. Hi ha imatges d’esdeveniments de rellevància de la ciutat com l’Exposició
Universal de 1888 o el Jocs del Mediterrani celebrats a Barcelona el 1955, de la transformació
del territori com les vistes dels carrers enderrocats per l’obertura de la Gran Via A (Via Laietana) o la sèrie de vistes aèries de 1927, del patrimoni històric artístic de la ciutat com el repertori de reproduccions fotogràfiques iniciat per l’AHCB l’any 1919, de la vida contemporània de
la ciutat representats per la crònica gràfica, de les peces i les activitats dels museus municipals
o de guardons fotogràfics com els Premis Ciutat de Barcelona en les edicions de 1950 a
1976 entre els quals hi ha fotografies d’Eugeni Forcano i Joan Català Roca. Respecte al 70%
de fotografies que provenen de l’àmbit privat, el gruix són de fons d’empresa, ja que correspon
a la producció de fotògrafs professionals i al material generat per editorials. També es conserva un considerable nombre de fotografies de fons i col·leccions de personalitats de la societat
barcelonina d’àmbit professional molt divers, lligades intel·lectualment o territorialment a la ciutat, on es manifesten diferents usos de la fotografia. Igualment, ciutadans anònims, famílies,
entitats i associacions de diversos tipus han fet arribar les seves fotografies a aquest arxiu i han
contribuït en la varietat dels seus fons.
Pel que fa a l’objecte fotogràfic, es conserven gairebé tots els suports, formats i procediments fotogràfics existents en la història de la fotografia. Hi ha des de daguerreotips, ambrotips o ferrotips fins a positius sobre pel·lícula de plàstic passant per autochromes, papers a l’albúmina, cianotípies, platinotípies, negatius de nitrat, negatius i positius sobre vidre o papers
RC entre altres. I tot això en formats tan variats que van des del 3x3 cm fins el 50x350 cm. La
presentació de les fotografies és també molt representativa de la varietat que mostra la història de la fotografia: fotografies soltes, els diferents formats del retrat del segle XIX (carta de visita, targeta imperial, boudoir, gabinetto), suports secundaris de l’autor, carpetes, àlbums, etc.
També es disposa d’una important col·lecció de postals formada per més de vint mil peces.
El contingut iconogràfic i temàtic d’aquestes fotografies és molt variat, tot i que es pot dir
que el tema principal és l’evolució arquitectònica i urbanística de la ciutat de Barcelona i les
diferents activitats dels seus ciutadans. Destaquen, però, blocs temàtics de gran volum que
acostumen a correspondre a importants esdeveniments de la Ciutat, com ara l’Exposició Universal de 1888, la reforma de la Gran Via A (Via Laietana) de 1909, l’Exposició Internacional
de 1929 o les obres d’infrastructura i les activitats culturals realitzades amb motiu dels Jocs
Olímpics de 1992. Ressalta també la crònica fotogràfica de la Ciutat des de 1929 a 1990 o
la reproducció de les peces exposades en l’exposició “El Arte en España” celebrada durant
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Altres conjunts a remarcar són els retrats
de personatges del segle XIX, així com les fotografies de Francesc Serra que reprodueixen
bona part de l’art català del segle XIX i XX. Si bé Barcelona és la principal protagonista d’aquestes fotografies, es conserven també fotografies d’altres poblacions de Catalunya, d’Espanya i d’altres països.
L’abast cronològic s’estén de 1839, data d’inici de la fotografia, fins l’actualitat, si bé, amb
buits cronològics produïts, entre altres motius, per la falta d’una política d’ingressos durant bona
part de la història de l’AF. Cal destacar que, l’AF és a Catalunya el centre que conté el més
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important conjunt de materials del segle XIX i és per aquesta raó que es valora i es pretén completar en el futur.
L’autoria de les fotografies és ben diversa i alhora molt representativa de la història de la
fotografia catalana. Es troben autors i nissagues de fotògrafs lligats a la ciutat de Barcelona des
dels inicis de la fotografia fins a l’actualitat: Charles Clifford, Antoni Esplugas, Pau Audouard,
Jean Laurent, Josep Postius, la nissaga Pérez de Rozas, Torija, Colita, Josep Maria Sagarra,
Frederic Ballell, Amadeu Mariné, Francesc Serra, Josep Domínguez i un llarg etcètera. D’alguns d’ells es conserva tota o una part important de la seva obra.
Malauradament, l’estat de conservació dels fons no és el més desitjable. Durant anys aquestes fotografies han estat sotmeses a condicions climàtiques i ambientals molt extremes que juntament amb la seva excessiva manipulació han produït alguns deteriorament importants. Actualment, s’estan intentant aturar aquests processos i, amb les noves instal·lacions s’espera
aconseguir resultats òptims.

Reorganització dels fons
L’any 2000, partint de la situació en què es trobava l’AHCB-AF, després de l’annexió el 1994 de
diversos arxius i de l’estat de conservació i organització que presentaven els seus fons es va
elaborar un pla de viabilitat per a l’AF. L’objectiu era aconseguir un nivell adient d’organització
i conservació dels documents i, poder així, iniciar les accions necessàries per garantir la conservació definitiva de les fotografies i la seva accessibilitat en un calendari preestablert. L’eix
vertebrador i treball principal d’aquest pla fou l’elaboració de la Guia-Inventari dels fons i col·leccions de l’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat 4.
El desenvolupament d’aquest projecte es dibuixà en quatre fases a desenvolupar en els
anys: I (2000), II (2001-03), III (2003-2005) i IV (2006).
Fer la Guia dels fons i col·leccions de l’AF va suposar la revisió completa de tots els fons.
A partir de la diversitat de material que sorgia, es van establir uns criteris per definir la tipologia dels documents i la idoneïtat dels documents objecte de conservar-se a la secció Arxiu Fotogràfic.
Determinats quins documents en formaven part, el següent pas fou conèixer i delimitar les
agrupacions documentals (fons i col·leccions). Després de fer un estudi del material de l’Arxiu,
es va constatar que l’any 2000, any d’inici d’aquest projecte, el 70% de les fotografies no
estaven agrupades per procedències o fons (ni físicament, ni intel·lectualment), amb la dificultat afegida que en molts casos ni tan sols es coneixia la procedència de cada document.
Així doncs, la tasca principal i, al mateix temps la més laboriosa de tot el procés d’elaboració
de la Guia-Inventari, fou la d’unir les fotografies de l’arxiu en agrupacions documentals responent al principi bàsic de l’arxivística de respecte a la procedència de les fotografies en funció
del seu productor.
S’inicià així, un treball d’investigació fotografia a fotografia amb l’objectiu de conèixer la procedència de cadascuna d’elles. La finalitat era doble, d’una banda tornar a unir les fotografies
amb una mateixa procedència i, d’altra banda, cercar la informació necessària de cadascuna
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d’elles. La tasca fou feixuga i delicada ja que no existien llibres de registre d’ingrés i la documentació administrativa era escassa i, quan existia, associar el contingut de la documentació
administrativa amb les fotografies a les que feia referència es convertia en un veritable trencaclosques. El fet que les fotografies haguessin passat per tantes mans i, consegüentment,
haguessin estat objecte de diferents procediments documentals complicava molt més el quefer, sovint resultava difícil diferenciar entre una anotació d’origen i una anotació d’antics arxivers. Per tot això, s’estudiaren a fons les diferents fonts utilitzades per assignar la procedència de les fotografies, bàsicament llibres de registre de documents, documentació administrativa,
anotacions en les fotografies i notes que acompanyaven les fotografies, i es van establir uns
criteris d’interpretació que es van aplicar regularment en tots els casos.
D’aquesta àrdua tasca d’investigació va néixer una llarga llista de procedències, diferenciant,
en primer lloc, entre els fons de procedència municipal i els fons de procedència no municipal
(públics o privats). Els fons municipals quedaren clarament delimitats i només calgué cercar
informació sobre l’òrgan que els produí. Respecte als fons de procedència no municipal, es procedí a fer una fitxa completa per a cada procedència que contingués la informació necessària
per poder conèixer-la. Aquestes fitxes van servir per delimitar correctament i definitivament les
agrupacions documentals i ajudaran en l’aplicació del Quadre d’Organització de Fons i en la
posterior descripció arxivística dels fons.
A partir d’aquest treball bàsic i imprescindible es va crear l’anomenat Registre de procedències. El Registre de procedències és l’eina que conté la informació bàsica necessària de
totes les agrupacions documentals de procedència externa a l’Ajuntament de Barcelona (pública o privada) ingressades entre 1917 i 2005 (any de finalització de la Guia-Inventari). Les dades
que conté aquest registre són el resultat de les recerques sobre procedències fetes arrel de l’elaboració de la Guia. El Registre de procedències és doncs, l’instrument que fa la funció de
registre d’ingressos, és a dir, dona constància de totes les procedències dels documents de
l’arxiu i serveix per mantenir la integritat de tots els conjunts documentals ingressats. El Registre consta de 341 entrades.
Delimitades definitivament les agrupacions documentals, el següent pas fou establir la categoria de cadascuna d’elles. Les característiques de les fotografies com a documents d’arxiu,
junt amb altres trets que defineixen el procés de formació de l’AF, provocaren que les fotografies arribessin en petits conjunts o de forma individualitzada. El resultat fou la gran quantitat
d’agrupacions documentals que conté l’arxiu. Però totes elles no podien tenir la categoria de
fons arxivístic en el Quadre d’organització de fons, ja que llavors es desvirtuaria la noció de
fons i es donaria una falsa imatge sobre els fons de l’arxiu. Per aquesta raó, partint dels coneixements profunds de les agrupacions documentals i de la teoria arxivística, es van establir uns
criteris, el més objectiu possible, per a definir quins d’aquests conjunts haurien de tenir la categoria de fons en el Quadre d’organització i quins passarien a formar part de les col·leccions
factícies.
Fons:
Es consideren fons totes aquelles agrupacions documentals que constitueixen un conjunt
orgànic de documents, produïdes o reunides per una persona física o jurídica, pública o pri-
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vada, com a conseqüència d’una activitat o gestió, que estan formades per 50 o més fotografies, que presenten una integritat del conjunt documental en sí mateix i un grau de vinculació del conjunt fotogràfic amb la persona física o jurídica que l’ha generat o acumulat.
Col·lecció factícia:
Es considera col·lecció factícia una forma d’agrupar les fotografies no orgànica que s’estableix “a posteriori” de la creació dels documents i que no ve donada, ni per l’òrgan
productor, ni per la seva procedència, sinó que l’estableix el propi arxiu seguint unes pautes predeterminades amb l’objectiu d’organitzar la documentació. Formen part de les
col·leccions factícies, totes aquelles fotografies de les que es desconeix la seva procedència, així com aquelles de les quals es coneix la seva procedència però no reuneixen
les característiques que permeten que siguin considerades fons a nivell de Quadre
d’organització. Després d’un estudi sobre els possibles criteris per crear col·leccions factícies, finalment es va partir de dos aspectes per establir-les: la forma física en què es
presenten les fotografies i les característiques tècniques de les mateixes. D’aquesta forma es creen conjunts coherents i susceptibles d’un tractament arxivístic i de conservació adequat i de futures subdivisions. En total s’han creat set col·leccions factícies.

– Col·lecció de negatius
– Col·lecció d’estereoscòpics.
– Col·lecció de positius directes de càmera
– Col·lecció de postal
– Col·lecció d’àlbums
– Col·lecció de positius sobre vidre
– Col·lecció de positius sobre paper
El següent pas fou aplicar el Quadre d’organització de fons de l’Arxiu Municipal de Barcelona, seguint els criteris del seu Manual d’interpretació i ús.5
Només es va classificar el Subfons Ajuntament de Barcelona (unitats centrals), ja que es
disposa de quadre de classificació: Quadre de Classificació Uniforme AIDA6. Tal i com indica el
Quadre, aquestes fotografies són conseqüència d’alguna funció de l’Ajuntament de Barcelona i són de cronologia contemporània. En l’aplicació del Quadre, sorgiren un parell de qüestions a tenir en compte: el Quadre és funcional i en moltes ocasions no es coneixen les funcions que van generar les fotografies i, fins ara ha estat aplicat a documentació textual per la
qual cosa sovint resulta complicat adaptar-lo a la documentació fotogràfica. Finalment, el Quadre s’aplicà a nivell de secció. En total s’han creat deu seccions.
L’últim pas en el desenvolupament del projecte fou la descripció dels fons, dels subfons,
de les col·leccions i de les seccions. Per això es van utilitzar els formats de descripció corresponents del Manual del Mètode de descripció del sistema AIDA 7. La forma en què es conté la
informació en cada fitxa descriptiva és la que indica el propi Manual, així com la que recomanen les normes de descripció de documents fotogràfics de l’AF. També s’han tingut en compte alguns referents normatius com ara la NODAC8. En total s’han descrit 106 fons, 10 sub-
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fons, 7 col·leccions i 10 seccions. Tota aquesta informació es recull en l’aplicatiu informàtic
utilitzat per a la gestió dels documents de l’Arxiu Municipal de Barcelona.9
El procés de treball conjunt de totes les fotografies de l’arxiu per a elaborar la Guia-Inventari dels seus fons, va anar acompanyat d’una important tasca de conservació de les fotografies.
El treball de conservació s’ha dut a terme paral·lelament i de forma coordinada amb el tractament arxivístic dels fons. La tasca de preservació dels fons, va consistir bàsicament en: la reorganització dels dipòsits, la redacció del “Projecte de conservació de les fotografies de l’AHCBAF” 10, el tractament de preservació mínim de les fotografies que estaven més malmeses i la
realització d’informes de condicions.
La reorganització dels dipòsits suposà la reinstal·lació de tot el material en espais diferents intentant mantenir la integritat dels fons i tenint en compte la seva posterior i gradual ubicació en dipòsits nous. El “Projecte de conservació de les fotografies de l’AHCB-AF” recull la
normativa bàsica i les tasques a fer en matèria de conservació de les fotografies de l’arxiu.
Pel que fa als informes de condicions, es tracta de fitxes descriptives a nivell de tipologies i estat
de conservació de les fotografies, que s’han realitzat per a tots i cadascun dels fons i que han
permès conèixer les tipologies de l’arxiu i determinar el seu estat de conservació.
Finalment, la revisió i anàlisi de totes les fotografies de l’arxiu per tal d’elaborar la Guia-Inventari, va permetre concretar un primer nivell d’avaluació. La formació, l’evolució i el funcionament
de l’AF al llarg de tots els seus anys de vida, han contribuït a l’acumulació de material fotogràfic que, tot i que el seu moment tenia valor informatiu per a l’arxiu, ara per ara, no té el valor
documental que li correspon a un arxiu històric. Així doncs, tenint en compte els criteris d’admissió de fotografies a l’Arxiu Fotogràfic i coneixent amb seguretat els propis documents de
l’arxiu, després de realitzar tot el procés d’elaboració de la Guia-Inventari, es van proposar diversos conjunts per fer els estudis necessaris d’avaluació. Aquest primer nivell d’avaluació està
basat en la multiplicitat dels documents. Fets els estudis oportuns, es farà una proposta d’avaluació a la Comissió de Tria i Eliminació de la documentació Municipal (CTE).
En definitiva, el resultat d’aquesta llarga i àrdua tasca ha estat molt positiu. Ara per ara, l’Arxiu Fotogràfic coneix amb exactitud els seus fons i sap amb precisió quin estat d’organització
i de conservació presenten, cosa que permet prioritzar en l’execució de qualsevol tasca i preveure els recursos necessaris per a cadascuna d’elles.

Política de gestió
L’organització i funcionament de l’AF s’estructura en quatre grans blocs: l’ingrés de fons, el tractament arxivístic i documental, la conservació i la comunicació pública. Any rera any, cadascun
d’aquests sectors de treball es concreten en programes d’actuació precisos.
1. INGRÉS DE FONS:
Atès que l’objectiu de l’arxiu és conservar, organitzar i fer accessible el patrimoni fotogràfic produït per l’Ajuntament de Barcelona i aquell de procedència privada que l’arxiu accepta per
raó del seu interès per a la història de la ciutat i de la fotografia i, tenint en compte el valuos-
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sísim patrimoni fotogràfic que ja es conserva, un dels principals propòsits és enriquir i completar el seu contingut impulsant el sistema de transferències de fotografies de l’Ajuntament de
Barcelona i promovent l’ingrés de fons fotogràfics de caràcter privat.
Pel que fa al sistema de transferències11, el pla d’actuació es concreta en els següents termes: definició de les fonts de producció de fotografies, establiment de terminis de transferències, sistematització del procediment documental i de preservació des de les oficines de gestió i normalització dels drets d’autor i usos de les fotografies.
Si mirem cap enrera i observem la trajectòria d’ingrés de fons a l’AF al llarg de la seva història, no resulta difícil comprendre que les polítiques de treball i les necessitats de cada moment
van determinar la seva arribada. Per aquest motiu, els fons i col·leccions que es conserven, no
responen a una forma unívoca de veure l’arxiu, sinó a moltes. Tenint en compte aquest factor
i pensant en la definició d’un arxiu coherent amb les seves funcions, es va crear una política
d’ingressos pròpia amb la intenció de coordinar-la amb la resta d’institucions que custodien
fotografies. Factors com que la producció fotogràfica cada cop és més voluminosa, que les fotografies són documents molt delicats que requereixen una conservació molt específica i costosa, que el nombre de duplicacions és considerable i que la necessitat d’accés a les fotografies
requereix un tracte unitari que inevitablement és onerós i laboriós, han fet que sigui impossible
i innecessari adquirir tots el fons que es produeixen i que s’ofereixen. Per això, la “Política d’ingressos de fons l’AHCB-AF” 12 recull els següents aspectes: pautes per admetre fotografies a
l’Arxiu, possibles formes d’ingrés i condicions en cada cas i un recull i petit estudi d’aquells fons
i col·leccions que enriquirien i completarien el patrimoni de l’arxiu i sobre els quals es fa una
tasca de cerca i adquisició.
En qualsevol cas però, cada vegada que s’ofereix la possibilitat d’adquisició d’un fons, es fa
un estudi del mateix i s’elabora un informe de valoració amb les següents dades: explicació de
la proposta d’adquisició, descripció de les característiques del fons, descripció de l’estat de
conservació, tractament arxivístic i de conservació que requereix el conjunt, valoració econòmica del cost que tindria per a l’arxiu la seva organització i conservació, taxació econòmica del
fons i justificació de la proposta seguint les indicacions de la política d’ingressos.
2. EL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC:
Per tal de fer accessible el patrimoni fotogràfic custodiat a l’AHCB-AF, s’ha normalitzat el tractament arxivístic i documental, el qual s’aplica a tots els fons i consta dels següents treballs:

Registre:
El registre fa referència a dos tipus d’instruments de control: el Registre d’ingressos i
el Registre de documents. El Registre d’ingressos, iniciat l’any 2006 (és la continuació
del Registre de procedències), recull la informació bàsica relativa als diferents conjunts documentals que ingressen, deixant constància de la incorporació de documents
a l’arxiu i identificant els diferents conjunts. El Registre de documents, identifica amb un
número únic totes i cadascuna de les fotografies que passen el procés arxivístic i de
conservació.
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Organització dels fons:
L’organització dels fons fa referència a l’aplicació del Quadre d’Organització de Fons de
l’Arxiu Municipal de Barcelona, de forma que s’estructuren segons el tipus de fons.
Documentació:
Previ al treball d’arxiu i conservació es realitza una tasca de recerca sobre les fotografies
amb la finalitat de conèixer a fons el material amb el què es treballarà i així aconseguir
resultat òptims i precisos. Aquesta tasca de coneixença dels documents es fa a quatre
nivells: procedència (conèixer l’origen dels documents i els seu context de creació i
acumulació), autoria (anàlisi formal dels documents contextualitzat amb dades històriques i bibliogràfiques), contingut (recerca sobre els conceptes i la iconografia representada en les imatges contingudes en les fotografies) i tècnica (identificació i peritatge de
les fotografies).
Avaluació:
Malgrat que l’avaluació és una tasca molt poc aplicada en la documentació fotogràfica,
es considera que, ara per ara, l’avaluació s’ha convertit en una comesa imprescindible,
ja que l’acumulació i la duplicació de documents sense excessiu interès és un fet molt
habitual: freqüentment aquests documents afavoreixen el fet que altres realment valuosos i, tal vegada únics, restin ignorats en els dipòsits en condicions precàries esperant
a ser tractats. A més a més, any rere any la producció fotogràfic creix exponencialment i,
conservar-ho tot esdevé una missió impossible d’assolir.
A dia d’avui, l’AHCB-AF està treballant en l’avaluació de les reproduccions fotogràfiques,
definint els conceptes d’original i còpia aplicats als documents fotogràfics. El següent pas
de l’avaluació serà la selecció d’originals fotogràfics.
Classificació:
Actualment, l’AHCB-AF només classifica les fotografies dels Fons de l’Ajuntament de Barcelona a nivell de secció als que es pot aplicar el Quadre de classificació uniforme de l’Ajuntament de Barcelona. L’Arxiu Municipal de Barcelona, a través del Grup de treball del
Quadre d’organització de fons, treballa en l’elaboració de quadres comuns per a tots
els arxius municipals i per a diferents tipus de fons. Aquests quadres, si s’escau, seran
aplicats als documents de l’AF.
Descripció:
La descripció es realitza seguint el Manual del mètode de descripció del sistema AIDA (eina
que permet descriure el contingut i les característiques de tots els documents que conformen
el patrimoni documental municipal). Es descriu a quatre nivells:
1. Fons, subfons i col·lecció: Format 0 per a fons documentals
2. Secció: Format 1 per a agrupacions documentals
3. Conjunts de fotografies: Format 2 per a unitats documents compostes
4. Fotografia: Format 3 per a documents fotogràfics
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Actualment, l’Arxiu ha descrit tots els documents a nivell de fons, subfons i col·lecció, a
nivell de secció aquells fons que han estat classificats i a nivell de unitats documental
simple o composta un 10% de les fotografies.
Per controlar la forma en què es conté la informació en cadascun dels elements de cada
format, s’estableixen tres nivells de control:
– Un primer nivell a través de taules validades per a aquells camps el contingut dels quals
ho permet i que acostumen a aportar informació tècnica, identificativa o administrativa.
– Un segon nivell, bàsicament per als camps que fan referència al contingut (resum i descriptors). S’estableix el control mitjançant eines de descripció complementàries com ara
vocabularis controlats (Tesaure BIMA13), normes de descripció i normes d’indexació
específiques per a fotografies.
– Un tercer nivell sobre el contingut de tots els camps que realitza l’administrador del centre del sistema a posteriori de la descripció.

Digitalització:
L’AHCB-AF entén la digitalització de les fotografies com el final d’un procés de treball dels
fons. Per això, es planteja, lligada als treball de catalogació dels fons, tant a nivell arxivístic com de conservació. D’altra banda, l’objectiu de la digitalització és doble: la millor
accessibilitat dels usuaris als fons, tant per a la consulta com per a l’obtenció de reproduccions i, la preservació dels documents originals (evitar l’ús dels documents originals
quan no és necessari).
La forma i els mitjans en què es digitalitzen les fotografies i els valors de la digitalització, es planteja en funció de cada projecte i dels usos que se’n farà.
3. LA CONSERVACIÓ:
L’AHCB-AF projecta la conservació dels fons amb la mateixa importància i precisió que el tractament d’arxiu i de documentació. La conservació té una especial consideració en les fotografies, principalment per la transcendència dels suports (és tant important com el contingut), la
delicadesa i complexitat dels materials que formen l’objecte fotogràfic, la diversitat de factors
que els poden afectar i la freqüència i abast dels deterioraments. Ambdues tasques, conservació i arxiu, són imprescindibles i a l’hora complementàries i a l’arxiu mai es treballen desvinculades. El eixos del treball són els següents:

Control i valoració ambiental:
Es tracta de l’estudi i control de les condicions climàtiques dels indrets a on es guarden
les fotografies, així com de tots aquells factors que garantitzan la seva conservació (seguretat contra el foc, instal·lacions, neteja, etc.). Per això es disposa d’un protocol de control i actuació.
Emmagatzematge:
Es selecciona, controla i codifica el mobiliari i els contenidors a on es guarden les fotografies. Les fotografies es guarden separadament segons la seva tipologia, suport, for-
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mat i cromia. A més, depenent de cada conjunt s’utilitza un tipus de contenidor o un altre
(sobres de paper, sobres de poliester, caixes, arxivadors…) per garantitzar la seva millor
conservació. Cada fotografia té un codi específic i únic que l’identifica.

Identificació i peritatge dels materials:
Es realitza un reconeixement i valoració dels objectes fotogràfics i dels seus deterioraments amb la finalitat de fer diagnòstics i conèixer millor quin és el tractament de conservació més adient en cada cas.
Tractament de preservació:
Els processos de conservació són de dos tipus: tasques preventives encaminades a establir les condicions dels originals i tasques curatives o de restauració encaminades a intervenir en els deterioraments que presenten les fotografies. Els treballs preventius es
concreten, principalment, en la neteja, la consolidació, la protecció, la duplicació i el positivat i es realitzen en el propi arxiu, mentre que les tasques de restauració són realitzades, preferentment, per professionals externs a l’arxiu.
Elaboració d’instruments:
Amb l’objectiu de controlar totes les tasques relacionades amb la conservació s’elaboren
les eines necessàries: informes de condicions (descripció físico-tècnica de les fotografies, que es fa als mateixos nivells que la descripció arxivística) i normatives de manipulació i control dels materials.
4. LA COMUNICACIÓ PÚBLICA
Una part molt important i objectiu bàsic de l’AHCB-AF és la comunicació pública. Per tal de
difondre el patrimoni fotogràfic custodiat, promoure el coneixement de la fotografia barcelonina i dels seus autors, incrementar i millorar el coneixement sobre conservació i tractament documental de les fotografies i fomentar la investigació i el coneixement de la fotografia, la comunicació pública es planifica en dos sectors.

La consulta pública:
L’Arxiu Fotogràfic disposa d’un servei de consulta pública dels fons fotogràfics i d’una
biblioteca auxiliar especialitzada en fotografia. Per regular la consulta es disposa d’una
normativa que ajuda en la conservació i en la millora de l’accés als fons. La normativa14
inclou aspectes tan importants com les condicions de consulta dels fons, la relació de
fons que s’ofereixen a la consulta pública, aquells que estan a la reserva, les condicions de reproducció dels fons, els instruments d’accés i de gestió, etc. També es disposa d’un Registre de consultors que permet conèixer la identitat dels consultors, els
temes de consulta i els motius de la consulta.
De la gestió de la consulta se’n deriven, principalment, dos serveis: el servei de reproducció i el servei de préstec. El servei de reproducció permet a l’usuari obtenir reproduccions
fotogràfiques, fílmiques i fotocòpies. Els tipus de reproduccions que s’ofereixen, així com
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les tarifes que l’usuari ha d’abonar per a obtenir-les es regulen a través de les taxes municipals15 i dels preus privats del l’ICUB16. Per normalitzar la sol·licitud de reproduccions existeixen dos formularis: Full de sol·licitud de reproduccions fotogràfiques i fílmiques de l’ICUB i l’Autorització d’ús de reproduccions fotogràfiques i fílmiques de l’ICUB. El primer
s’utilitza per a qualsevol usuari i per a qualsevol ús, mentre que el segon és imprescindible quan les reproduccions sol·licitades són per a usos comercials. Ambdós contenen informació bàsica sobre el sol·licitant, sobre les dades del document sol·licitat, sobre les característiques de la reproducció requerida i incorporen les condicions a les quals es sotmet
l’usuari amb la sol·licitud. Les reproduccions fotogràfiques es realitzen en el propi Arxiu,
mentre que les reproduccions fílmiques, que només s’autoritzen en casos molt puntuals
i extraordinaris, les realitzen els propis usuaris. Els documents reproduïts es lliuren a l’usuari degudament documentals i s’adjunten els drets que acompanyen la cessió.
Les tarifes de reproducció són de dos tipus: taxes municipals i preus privats. Les taxes
fan referència a la cessió de la reproducció i inclouen el cost del material de la reproducció. Aquestes taxes són obligatòries per a tots els usuaris i per a qualsevol ús i el seu cost
oscil·la en funció del tipus de material que s’adquireixi. D’altra banda, els preus privats
només s’apliquen per a usos comercials, sempre i quan l’Ajuntament de Barcelona
sigui titular dels drets d’explotació. Aquests varien en funció de l’ús final que es faci de la
imatge: premsa, editorial, publicitat, etc.
L’altra servei que es deriva de la consulta és el de préstec. Atesa la fragilitat de les fotografies, no es fan préstecs a d’altres dependències de l’Ajuntament de Barcelona. Únicament es realitzen préstecs temporals amb motiu d’alguna exposició o un altre tipus
d’activitat de difusió cultural previ compliment dels requisits de l’Arxiu. Així doncs, no es
realitza cap préstec que no garantitzi l’òptima conservació dels documents, així com tampoc es presten fotografies que presentin un estat de conservació delicat. Els préstecs
sempre van acompanyats d’un informe de condicions de l’AHCB-AF a on s’especifica
l’estat de conservació dels documents en el moment del préstec.

Projecte de venda de fotografies a través d’Internet:
El març de 2004 es va iniciar un projecte pilot de venda de reproduccions fotogràfiques
per a usos comercials a través d’Internet, on professionals del marketing realitzen les
accions oportunes per difondre les imatges.
De sempre les fotografies de l’arxiu han estat molt consultades, tant per investigadors
com per altres tipus d’usuari, però en els últims anys és un fet remarcable que les fotografies són més sol·licitades per a usos comercials que per a usos d’investigació. Editorials i
mitjans de comunicació, tant a nivell nacional com internacional, són els principals usuaris.
Aquest tipus de client requereix les fotografies per múltiples necessitats, a l’hora que demana respostes ràpides i de qualitat. Aquest fet, junt amb altres com l’actual necessitat d’imatges que té la societat i la singularitat i qualitat de les fotografies de l’arxiu, van motivar el
plantejament d’iniciar la consulta i la venta de fotografies a través d’Internet. L’objectiu era
doble, d’una banda oferir un bon servei d’accés a la informació i a la documentació i, de l’altra, trobar un mitjà de venda de les fotografies més rendible i que arribés més lluny.
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Partint d’aquesta premissa, l’arxiu i els serveis comercials de l’ICUB17 vam fer un estudi
per valorar la viabilitat del projecte, després del qual es va fer un contracte d’agència. El
contracte contempla que l’adjudicatari (una empresa privada) comercialitzi les reproduccions dels originals fotogràfics de l’arxiu mitjançant la seva pròpia pàgina web i les posi a
disposició dels compradors en format digital seguint les condicions tècniques i administratives que es van pactar de mutu acord entre l’empresa adjudicatària i l’arxiu. Atès que és
impossible introduir totes les fotografies consultables de l’arxiu, el projecte es va posar en
marxa amb la incorporació de 5000 imatges a les quals enguany s’afegiran 1.500 més.

La difusió:
Fins el dia d’avui, exposicions i publicacions han estat els eixos de la difusió a l’Arxiu Fotogràfic. Les exposicions i publicacions responen a criteris bàsics de difusió de l’AHCB-AF:
un treball científic de base i l’objectiu d’explicar fotografies i no només d’ensenyar.
Amb l’ampliació i reforma de l’arxiu i la nova organització arxivística dels seus fons es
contempla que la difusió sigui un valor afegit de gran pes. La difusió es planteja en
activitats encaminades a: garantir la investigació sobre conservació i restauració fotogràfica en col·laboració amb tècnics especialitzats en la matèria i amb institucions que
es dediquen, donar a conèixer l’arxiu i les tasques que es realitzen a través de visites
comentades i del material de comunicació necessari, realitzar formació sobre conservació i tractament documental de fotografies a través de cursos, tallers o seminaris,
col·laborar amb d’altres entitats públiques o privades en projectes fotogràfics que fomentin el coneixement de la matèria i la creació en fotografia, dibuixar una línia d’exposicions per a la sala d’exposicions que permeti divulgar els fons i l’intercanvi amb altres
entitats, dissenyar una línia de publicacions pròpia dels fons de l’Arxiu amb els criteris
tècnics ja establerts o fer productes de “comercialització” per a la millor difusió i la bona
imatge de l’AHCB-AF.

Conclusió
Amb la finalització de les obres d’ampliació i reforma de l’AHCB-AF i la complexa tasca que ha
suposat la reorganització dels fons, es preveu iniciar una etapa en la que seguint els criteris
d’organtizació i funcionament ja establerts s’enriqueixin els fons de l’arxiu amb noves adquisicions i amb la normalització i sistematització del sistema de transferències municipals, es desenvolupin els processos de conservació i d’arxiu dels fons a nivell de catàleg i, s’incrementi i
s’aprofundeixi en les tasques de difusió.
L’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat aposta per la fotografia com a document i
no només com a imatge que il·lustra. Amb aquest objectiu, vol contribuir a facilitar la investigació de la història de la Ciutat i de la història de la fotografia amb el correcte tractament arxivístic, de conservació i de difusió dels seus fons. Es treballa per crear un espai obert al públic
i fàcilment accessible que respecti i valori als autors i que alhora permeti i garanteixi la conservació del valuosíssim patrimoni fotogràfic que atresora.
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L’interessant, singular i magnífic conjunt de fotografies que es conserven a l’AF constitueix
una ajuda per a reconstruir i seguir l’evolució de la història de la Ciutat i de la història de la fotografia catalana i es converteix en una eina d’anàlisi bàsica per construir el futur.
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RESUMEN
El Archivo Fotográfico del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona nace el año 1931, aunque comienza a
gestarse durante el 1917. Tiene el objetivo de recoger, conservar, organizar, describir y difundir los fondos
fotográficos de carácter histórico generados por el Ayuntamiento de Barcelona como consecuencia de su actividad,
así como los fondos y colecciones fotográficas de carácter no municipal (públicos o privados) de interés para la
historia de la ciudad y la de la fotografía. La evolución histórica de este archivo ha definido los contenidos del
mismo y ha hecho posible la riqueza de sus fondos. Alberga unos dos millones de fotografías de todas las topologías,
soportes, formatos, procedimientos, contenidos y autorías desde los inicios de la fotografía hasta nuestros
días. La organización y funcionamiento del Archivo se estructura en cuatro grandes bloques: ingreso de fondos,
tratamiento archivístico y documental, conservación y comunicación pública. Año tras año, cada uno de estos
sectores de trabajo se concretan en programas de actuación concretos. Está ubicado en la segunda planta del
Convento de San Agustín. Con una superficie de 1589 m2 dispone de espacios condicionados y debidamente
equipados para garantizar la conservación del patrimonio fotográfico que atesora y para realizar las acciones
necesarias para hacerlo accesible.
El interesante, singular y magnífico conjunto de fotografías que se conservan en el Archivo Fotográfico constituye
una ayuda para reconstruir y seguir la evolución de la historia de la ciudad y de la historia de la fotografía catalana
y se convierte en una herramienta de análisis básica para construir el futuro.

RÉSUMÉ
L’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Les Archives photographiques, qui appartiennent
aux Archives historiques de la ville de Barcelone), voient le jour en 1931 bien que l’idée naisse dès 1917. Leur
objectif est de recueillir, de conserver, d’organiser, de décrire et de diffuser les sources photographiques à
caractère historique créées par la mairie de Barcelone résultant de son activité, ainsi que toutes les sources et
les collections photographiques, à caractère non municipal (publiques ou privées) qui sont intéressantes pour
l’histoire de la ville et pour l’histoire de la photographie. L’évolution historique de ces archives a défini ses contenus
et a contribué à la richesse de ses sources. Elles rassemblent quelques deux millions de photographies de
tous types, supports, formats, processus, contenus et auteurs depuis les débuts de la photographie jusqu’à
nos jours. L’organisation et le fonctionnement des archives sont axés autour de quatre grands blocs : entrée des
sources, traitement archivistique et documentaire, conservation et communication publique. Au fil des ans, chacun
de ces secteurs de travail se concrétisent en programmes d’action précis. Ces archives se situent au deuxième
étage du couvent de Sant Agustí et couvrent une superficie de 1 589 m2. Elles disposent d’espaces adaptés et
bien équipés afin de garantir la conservation du patrimoine photographique qu’elles recèlent et de permettre les
actions qui les rendent accessibles.
L’ensemble de photographies à la fois intéressant, unique et magnifique que l’on conserve aux archives
photographiques sont une aide pour reconstruire et suivre l’évolution de l’histoire de la ville et de l’histoire de la
photographie catalane et s’avère un instrument d’analyse essentiel pour construire le futur.

SUMMARY
The Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Photographic Archive of the Historical Archive of
the City of Barcelona) was founded in 1931, though the idea arose in 1917. The purpose of the collection was to
collect, preserve, organise, describe and share historical photographic resources that relate to the activities of
the City Council, together with other resources and photographic collections of a non-municipal (public or private)
nature, relating to the history of the city and the history of photography. Historical evolution defines the content of
the archives, converting them into a rich source of resources. The Arxiu Fotogràfic is home to approximately two
million photographs, spanning many types, media, format, procedure, content and author, from the early days of
photography to the present day. The archive is organised into four major blocks: entry, archiving and documenting,
conservation, and public exhibition. Every year, each block concentrates on organising specific programmes of
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activity. The museum is located on the second floor of the Sant Agustí Convent, and covers a surface area of 1,589
m2. The space is equipped with facilities that guarantee the preservation and protection of the city’s photographic
heritage, and open it up to the public.
This interesting, unique and magnificent set of photographs housed in the Arxiu Fotogràfic offer us a way of
reconstructing and tracing the evolution of the history of the city and the history of Catalan photography, and represents
a fundamental tool for any analysis we might make of the construction of the future.
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Maria Tereza Siza
Centro Português de Fotografia

El Centre Portuguès de Fotografia va ser creat el 1997 pel Ministeri de Cultura, després d’un
estudi d’aproximadament un any realitzat per una Comissió d’especialistes. A la Llei Orgànica
que regula el centre es valora el seu paper de suport diferenciat a la fotografia nacional, de difusió del coneixement i de fruïció de la fotografia internacional. Tanmateix, es protegeix i s’amplia l’empara dels arxius fotogràfics nacionals de la Col·lecció Nacional de Fotografia, tot promovent alhora el reconeixement internacional de la fotografia portuguesa.
Amb seu a Porto, al magnífic edifici d’estil pombalí de l’antiga presó i Tribunal d’Apel·lació,
el Centre Portuguès de Fotografia (CPF) ha desenvolupat, en aquests 9 anys, nombrosos programes expositius, tant a la seva pròpia seu (90) com itinerants, a Portugal (2.002) i a l’estranger (23); un programa d’edicions (62 títols publicats); programes de formació que inclouen
visites guiades, tallers temporals o cicles de conferències (970 accions formatives realitzades);
una biblioteca especialitzada amb 9.432 volums, suport tècnic i atenció permanent de lectura
crítica de dossiers de presentació. En exposició permanent, trobem la col·lecció António Pedro
Vicente de càmeres i material fotogràfic, la millor de la península Ibèrica (amb 3.630 articles).
Encara que sembla que, en trobar-se actualment en un moment de reestructuració, se n’emfasitza més la vocació arxivística.

Fons oficials i particulars: l’estat de la qüestió
Pel que se sap, a Portugal el col·leccionisme fotogràfic és recent; les proves es conservaven
dins velles caixes de sabates en golfes humides i, a l’hora de reformar antics edificis, sorgien
els fons d’institucions o cases fotogràfiques. De la mateixa manera, són singulars els casos
de conservació de matrius o proves de premsa, fins i tot il·lustrada. En aquest sentit, el
fons del diari O Século, que va tancar de forma relativament violenta el 1975, figura com a
excepció, no només per conservar proves fotogràfiques enganxades a àlbums en bastant
bon estat, amb peus de fotografia i suficientment clars, sinó per formar part dels negatius
que constituïen el cos d’imatges de les seves revistes il·lustrades, com en els casos d’A Illustração Portugueza (1903-1924) i O Século Ilustrado. A A Illustração Portugueza va publicar
el conjunt més significatiu d’imatges el primer gran fotoperiodista portuguès, Joshua Benoliel (1873-1932), responsable de la fotografia de la revista entre el 1906 i el 1918. Va ser un
fotògraf notable de l’època, amic de personalitats polítiques i, concretament, del rei Alfons
XIII d’Espanya.
El fons conegut de Benoliel es reparteix avui dia, bàsicament, entre l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Lisboa, amb aproximadament 5.000 negatius, i el Centre Portuguès de Fotografia, amb uns 9.000.
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L’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Lisboa va posar a l’abast del públic el patrimoni que li
pertany i que encara el situa com un dels més importants arxius històrics de la ciutat i del país.
S’hi conserven col·leccions de fotògrafs com Anselmo Franco, (1879-1965), qui també va ser
fotoperiodista a la Illustração; José Artur Bárcia, qui publicava fotografies en diverses revistes
il·lustrades, especialment patrimoni i retrat d’escriptors i artistes com Ferreiro da Cunha, Anselmo Franco, Mário Novais, Paulo Guedes, Passaporte i Francisco Rocchini, entre d’altres. La
tasca d’aquest arxiu, quant a conservació, digitalització i atenció al públic, és realment pionera i exemplar.
De la mateixa manera, l’Ajuntament de Porto posseeix un arxiu fotogràfic que a vegades es
posa a l’abast del públic, i exposa un o altre cas específic, especialment després que la Casa
do Infante, Gabinete Histórico da Cidade, fos totalment renovada. Aquí també s’està portant
a terme una tasca continuada i rigorosa de conservació i catalogació de les col·leccions.
És a partir dels anys vuitanta, quan era més freqüent a les ciutats tenir la seva Casa da Cultura o sala d’exposicions a la biblioteca o museu municipals, que es van definir i obrir al públic
els seus fons, a vegades incrementats per col·leccions privades de fàbriques que havien deixat d’existir. Aquest és el cas, per exemple, del Museu Abade Pedrosa de Santo Tirso, que organitza regularment mostres fotogràfiques, tant del seu propi arxiu com d’altres procedències.
L’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament d’Évora, creat recentment, reuneix diverses col·leccions d’un
interès innegable.
Aquest tipus d’arxius són quasi sempre d’importància regional i esperen una organització i
conservació adequada; però és indiscutible que els organismes de l’Estat (ajuntaments, museus,
casas da cultura, empreses com la dels ferrocarrils portuguesos –Caminhos de Ferro Portugueses–, la dels ports de Lisboa, del Duero i de Leixões, els Correus, Telègrafs i Telèfons, l’Atomóvel Club de Portugal i les universitats o hospitals) promouen habitualment la salvaguarda dels fons i, sempre que els resulta possible, en fan pública l’existència.
Els fons fotogràfics no s’han conservat només mitjançant proves aïllades (originals, còpies
o gravats i fototípies), plaques de vidre o altres negatius, més comuns als arxius de la premsa
i les cases fotogràfiques, sinó fonamentalment mitjançant àlbums familiars i postals o a partir
de col·leccions temàtiques. Algunes col·leccions imprescindibles d’aquesta mena, enquadernades, es troben, per exemple, al Museu de la Ciutat a Lisboa, (àlbums de Rocchini, Fillon,
Bobone, Arnaldo da Fonseca, Carlos Vasques o Camacho). La Biblioteca Nacional acull una
enorme col·lecció de postals i la major col·lecció d’exemplars de premsa portuguesa, cosa que
permet la identificació de fotografies.
Naturalment, hi ha altres fons oficials, com ara el de la Biblioteca da Marinha (amb col·leccions d’imatges sobre la I Guerra Mundial, per exemple) i els riquíssims patrimonis de la Societat de Geografia o de l’Instituto Ultramarino. Però no es pot dir el mateix de fons o conjunts
privats.
De fet, importants arxius fotogràfics de particulars són pràcticament desconeguts. De vegades, quan una inauguració remet a la figura del patrimoni particular (aquest va ser el cas
de l’obertura d’un centre comercial del grup Sonae, desenvolupat a partir d’una fàbrica històrica, l’Empresa Fabril do Norte), es fa pública l’existència d’un determinat fons, perquè s’inclou, total o parcialment, en mostres representatives de l’efemèride. Algunes col·leccions d’e-
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quipaments industrials que han sorgit, produïdes per encàrrec de les més grans cases
fotogràfiques de Portugal, estan avui dia als arxius de Lisboa i Porto, tutelats pel Centre Portuguès de Fotografia.
També hi ha col·leccions i fons privats, però se’ls fa poca publicitat. Fins i tot es coneixen
col·leccionistes de fotografia arqueològica que no volen ser citats; d’altra banda, comencen a
sorgir entitats privades que compren col·leccions de fotografia contemporània portuguesa. Mentrestant, quan es posa a la venda una col·lecció important o exemplars de fotografia portuguesa, especialment l’arqueològica, el venedor és sovint estranger.

El Centre Portuguès de Fotografia i els Arxius Fotogràfics de Lisboa i Porto
Els patrimonis fotogràfics dels dos arxius, Lisboa i Porto, van ser organitzats a partir de col·leccions que es trobaven sota la custòdia de diversos organismes de l’Estat, i d’altres que van ser
adquirides, donades o negociades. Ambdós arxius inclouen proves fotogràfiques originals, negatius i diapositives.
A l’Arxiu Fotogràfic de Lisboa, destaca la col·lecció del diari O Século (prop de 171.500 exemplars), constantment sol·licitada per a articles i obres d’història i política. A Porto, sobresurt la
Col·lecció de la Casa Alvão (109.371 exemplars), que es va perllongar durant la monarquia, la
República i l’Estado Novo, amb un èxit assegurat a causa de les grans comandes nacionals
(exposicions internacionals, nacionals, revistes de turisme) i amb el primer lloc en comandes
privades d’empresaris i en fotografia artística (les fotografies pictoralistes més conegudes i
divulgades de Portugal són de Domingos Alvão i el seu estudi).
En xifres totals, l’Arxiu de Fotografia de Lisboa compta actualment amb 1.911.555 exemplars. El de Porto, molt més petit, amb 313.841.
El Centre Portuguès de Fotografia també té sota la seva responsabilitat la Col·lecció Nacional de Fotografia, que sobrepassa els 5.000 exemplars. És una col·lecció internacional de fotografia (començada el 1989 per iniciativa de la Secretaria d’Estat de Cultura i, en un primer
moment, comissariada pel Professor Jorge Calado), que fa una evolució horitzontal de la història de la fotografia, a partir de Fox Talbot (representat tan sols amb una imatge). L’exemplar
fotogràfic més valuós és un daguerreotip del 1848, de placa sencera, que representa el Palácio da Pena, a Sintra, del fotògraf Cifka, que va acompanyar el rei Dom Fernando de SaxeCoburgo, amb ocasió del seu casament amb la reina Dona Maria II. La Col·lecció Nacional de
Fotografia inclou un nombrós conjunt d’imatges del patrimoni portuguès, d’autors anònims, d’inicis dels anys 1860. D’aquella mateixa època és també el primer aixecament fotogràfic del
patrimoni artístic (Revista Pittoresca i Descriptiva de Portugal com vistas photographicas.
Impremsa Nacional. Lisboa. 1862), fet per l’arquitecte Joaquim Possidónio Narciso da Silva, qui
fundaria la primera Societat d’Arquitectes de Portugal.
El sector de la fotografia arqueològica es completa amb imatges dels grans fotògrafs de la
segona meitat del segle XIX, com Rocchini, Fillon, Fritz, Henrique Nunes, Carlos Relvas, Emílio Biel, Bobone, Vasques, Cunha Moraes o, ja en la transició cap al segle XX, Aurélio da Paz
dos Reis i Domingos Alvão, entre molts altres.
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En l’últim quart de segle, la fotografia portuguesa té un desenvolupament notable, fet que,
en certa manera, és representat per la realització de la primera Exposició Internacional de Fotografia a Porto (1886), que és la primera exposició de la Península i on l’espanyol Eduardo Debas
va guanyar el primer premi del concurs de fotògrafs. Val a dir que aquest premi va ser molt polèmic per la queixa d’una gran casa fotogràfica de Porto, la União.
La Col·lecció Nacional de Fotografia va ser ampliada, preferentment amb fotografies d’autors portuguesos. D’aquesta manera, va aconseguir representar satisfactòriament el segle XX
fotogràfic: autors del Salonisme academicista, amb vagues aportacions del Modernisme i, després, de l’Humanisme, situació de desenvolupament del perfeccionament tècnic i d’un formalisme extrem amb la utilització de la llum, i fins i tot una aportació breu, però notable, del surrealisme (1949), amb Fernando Lemos.
A finals dels anys cinquanta i durant els primers anys de la dècada següent, sorgeix la primera reacció al Salonisme (el surrealisme era contrari a l’art en general i a l’Estado Novo en
particular), a partir de l’exposició i publicació de l’innovador treball de Vítor Palla i Costa Martins, arquitectes a la recerca de la forma d’interpretar Lisboa, amb Lisboa, Ciutat Trista i Alegra, la primera apropiació per part de la fotografia d’una afirmació de Fernando Pessoa. Es tracta d’un treball sense connexió directa amb la fotografia europea o nord-americana del moment
(Cartier-Bresson desenvolupava el «moment decisiu» i Robert Frank feia Els Americans), però
tan decisiva que no va tenir anàleg. En tot cas, va ser el temps del bressonià Gérard CastelloLopes, de Carlos Afonso Dias, de Carlos Calvet i més tard de Jorge Guerra, autors llargament representats en la Col·lecció.
La llibertat cultural i d’afirmació dels anys setanta, després de la revolució del 25 d’abril, va
acabar recuperant aquests i d’altres fotògrafs i va crear les condicions per a la renovació fotogràfica. Molt aviat van consolidar-se autors com Jorge Molder, Paulo Nozolino o l’artista plàstica Helena Almeida. José Manuel Rodrigues torna d’Holanda, Jorge Guerra del Canadà i, amb
molts dels joves que es van presentar a les Trobades de Coimbra, van constituir llavors (anys
vuitanta) una nova generació: Inês Gonçalves, Mariano Piçarro, Daniel Blaufuks, José Maçãs
de Carvalho, Bruno Sequeiro i José Alfonso Furtado. Als anys noranta, assagen treballs en
vídeo, i destaca clarament Augusto Alves da Silva. Amb l’aparició de les escoles de fotografia, els fotògrafs joves competeixen amb els reformadors, que no pensen ja en reformes: Aníbal Lemos, Duarte Belo, Pedro Letria i Paulo Catrica es troben, naturalment, presents en la
col·lecció del CPF.
Però el tercer mil·lenni ha portat d’altres fotògrafs que han començat a internacionalitzar-se
i, potser, encara s’han de buidar més caixes de sabates.
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COMUNICACIONS

ARXIUS CINEMATOGRÀFICS DE LES BALEARS (1840-1967).
CONCLUSIONS I PERSPECTIVES

Catalina Aguiló Ribas, Maria-Josep Mulet Gutiérrez
Universitat de les Illes Balears

Introducció
La present comunicació vol esser una reflexió sobre l’estat de la qüestió de la conservació i
difusió del patrimoni cinematogràfic a l’àmbit de les Illes Balears. La seva realització és el resultat, en part, de les conclusions sorgides del treball d’investigació que es va posar en marxa
arran de la concessió l’any 1999 per part de “SA NOSTRA” Caixa de Balears del III Premi d’Investigació sobre Patrimoni històric i artístic i a la Conservació de Bens Cultural a les Illes1. Una
vegada publicada la Guia d’arxius2 s’imposava, com hem esmentat, una reflexió sobre l’estat
del patrimoni audiovisual, en general, però més concretament del patrimoni cinematogràfic,
sobre tot en relació als arxius, col·leccions i fons cinematogràfics públics i privats i a les perspectives que s’obrin quant a la seva conservació, possible consulta i difusió.

El patrimoni filmogràfic
La problemàtica que planteja la conservació del patrimoni cinematogràfic és complexa, sobre tot,
per mor de la varietat de suports i l’especial fragilitat d’aquests, sobre tot pel que fa al cinema primitiu, bàsicament conservat en nitrat i, posteriorment, en acetat. Tan un com l’altre suport fan difícil una correcta conservació del cinema que es troba en constant perill de desaparició ja sigui per
la ràpida combustió en el cas del nitrat, ja sigui pel síndrome del vinagre en el cas de l’acetat. Per
tant és prioritari, en el cas del cinema primitiu, determinar on es troba i en quin estat es conserva aquest patrimoni per possibilitar la seva restauració i conversió a materials més estables.
Per aquest motiu una de les tasques pendents i que es plantejaren en presentar el projecte d’investigació abans esmentat era la localització, en el cas del patrimoni cinematogràfic, del
màxim possible de documents fílmics que restaven en perill per una conservació deficient de
vegades causada pels seus suports.
En el moment d’iniciar la tasca d’investigació que ens portaria a la realització de la Guia d’arxius d’imatges existien ja uns coneixements bàsics sobre quin era el patrimoni cinematogràfic
de les Illes Balears, on es trobava i quin era el seu estat de conservació. Aquests coneixements
bàsics s’havien ampliat considerablement en les darreres dècades gràcies a una sèrie de treballs d’investigació, d’inventari i la realització de exposicions diverses que varen permetre la
localització, catalogació i posterior difusió dels films que formen una part molt important del llegat cinematogràfic a les Balears.
Els materials cinematogràfics que s’han localitzat i recuperat gràcies a aquestes tasques
d’investigació sobre patrimoni filmogràfic són, entre d’altres: Part de la producció cinematogrà-
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fica de Josep Truyol i Otero, fotògraf professional actiu entre 1888 i 19493; dos films emblemàtics per al patrimoni filmogràfic balear: Flor de Espino i El secreto de la Pedriza (datades
entre 1925 i 1927)4; les pel·lícules La estrella de Valencia 5, La novia del contrabandista 6 i Rocio
de Albaicín 7; i posteriorment les pel·lícules El hombre de las Baleares, La fiesta del pedal i filmacions realitzades a les Balears durant la guerra civil.

Els fons i col·leccions privats. La tasca de conservació
Molts dels documents fílmics que formen part del patrimoni audiovisual de les Illes Balears
s’han conservat per la bona voluntat i l’estimació per part dels familiars dels seus realitzadors. En aquest punt és important distingir entre dos tipus de fons de caràcter privat. En primer
lloc els fons i arxius procedents de fotògrafs i cineastes, ja fossin professionals o aficionats, que
s’han conservat en l’àmbit familiar com el fons Josep Truyol i Thomàs, que conserva les pel·lícules de Josep Truyol i Otero (c.1913-1917), l’Arxiu Josep Carles Tous amb material cinematogràfic fet per encàrrec de l’empresari Josep Tous i Ferrer (dècada dels anys 20) i altres arxius
familiars amb films datats entre 1920 i 1939.
En segon lloc, els fons que són propietat de col·leccionistes particulars. Curiosament els dos
fons més interessants dins d’aquest grup són propietat de dos fotògrafs i cineastes i que, per
tant conserven, a la vegada, producció pròpia i adquisions o dipòsits d’altres realitzadors. Es
tracta dels arxius de Miquel Font i Cirer i el de Vicenç Matas. A tall d’exemple podem dir que
el primer, com a col·leccionista aplega alguns films, sobre tot datats als anys vint i trenta,
convertits en autèntics testimonis de la vida política i social de la Mallorca d’aquells anys.8 L’arxiu de Vicenç Matas, per la seva banda, reuneix la producció pròpia com a fotògraf i com a operador i realitzador de cinema al costat d’un documental sobre un celler cooperatiu de Felanitx
(1920) en suport nitrat i una còpia en 16 mm.
La principal problemàtica que plantegen aquests arxius és les condicions i els mitjans per a
conservar, sobre tot, els documents fílmics en suport antic. Alguns d’aquests arxius tenen les
seves còpies corresponents en vídeo Betacam a l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca o Menorca o a altres arxius de films en suport plàstic, dels que en parlarem a l’apartat dels arxius públics.

Els arxius públics
El patrimoni filmogràfic s’ha vist mancat a Balears fins fa molt poc, de l’interès de les administracions per la seva conservació. No és fins a la creació dels Arxius d’Imatge i So 9 que es posa
en marxa una proposta ferma de conservació de patrimoni de la imatge, tan fotogràfic con cinematogràfic. Les característiques i els mitjans econòmics i de infraestructura, però, no són exactament el que altres comunitats han posat a l’abast per a la creació d’aquests tipus d’arxiu.
Malgrat algunes mancances, aquests arxius estan realitzant una tasca de recollida, amb
algunes campanyes sensibilitzadores, i còpia de materials cinematogràfics que es troben en
mans privades. Així l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca ha reunit còpies en format vídeo
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de fons i arxius diversos de caràcter privat, així com ha col·laborat en la recuperació de films
diferents, bé a través de la seva adquisició o de la col·laboració amb altres filmoteques.10
També es conserven a arxius públics d’altres països pel·lícules, documentals i de ficció realitzades a Balears. És el cas dels films sobre la Guerra Civil conservats a Archivio Storico Istituto Luce de Roma, o de les pel·lícules La estrella de Valencia (Der stern von Valencia) (1933)
conservada a la Filmoteca de Berlín i La novia del contrabandista de Mallorca (Die Schmugglerbraut von Mallorca) (1929) a la Filmoteca de Koblenz (Alemanya).

La difusió del patrimoni cinematogràfic. Realitzacions i propostes
Les tasques pendents en la conservació del patrimoni cinematogràfic passen per estabilitzar
la infraestructura dels arxius recentment creats, des del punt de vista de mitjans, materials i
econòmics, crear una xarxa entre les Illes i els arxius d’altres comunitats o estats que permeti un intercanvi i una difusió fluïda d’aquest patrimoni ja que els mitjans digitals actuals permeten la consulta sense perill per aquests materials. S’ha de donar un pas endavant per a millorar i facilitar els sistemes de dipòsit de materials perquè els propietaris de fons i col·leccions
privades posin a l’abast dels interessats el patrimoni que conserven. Les campanyes de sensibilització i d’informació són importants en aquests sentit, però han d’anar acompanyades d’una resposta àgil i tranquil·litzadora per part de les institucions.
La Guia d’arxius, col·leccions i fons fotogràfics i cinematogràfics de les Balears (1840-1967),
el treball que ha motivat aquesta comunicació va néixer amb la voluntat de servir d’eina d’informació i difusió del patrimoni d’imatges i la seva estructura és un intent de facilitar la connexió entre el món dels fons privats i públics i perquè es pugui comprovar quins són els desequilibris existents i on manquen actuacions per a millorar l’estat en que es troba aquest patrimoni.
La seva publicació ha permès de localitzar nous fons i col·leccions, fet que demostra que la feina ha de continuar i que la guia ha de ser oberta a noves incorporacions.

La Fiesta del pedal. Mallorca. 1915. Arxiu del
So i de la Imatge de Mallorca
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Secreto de la Pedriza
(cartell) c. 1925-1927.
Col·lecció Vicenç Matas

André Hugon. El hombre de
las Baleares. 1924.
Arxiu del So i de la Imatge
de Mallorca

NOTES
01. El projecte premiat fou realitzat per un equip de feina compost per Josep Antoni Pérez de Mendiola (especialitzat en història del cinema a les Balears i crític cinematogràfic), Joan Fuentes (arxiver, responsable del fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal de Palma), Xisco Bonnín (fotògraf i historiador de l’Art), Martin Davies (documentalista, fotògraf i especialitzat en la història de la fotografia a Eivissa), Pau Salort (historiador, especialitzat en fotografia
i cine a Menorca, responsable de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca), Maria-Josep Mulet (historiadora de l’art,
professora de la Universitat de les Illes Balears i especialista en història de la fotografia) i Catalina Aguiló (historiadora de l’art, professora de la Universitat de les Illes Balears i especialista en cinema i fotografia).
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02. Catalina Aguiló i Maria-Josep Mulet, Guia d’Arxius, col·leccions i fons fotogràfics i cinematogràfics de les Balears (1840-1967), Palma, “SA NOSTRA” Caixa de Balears, 2004.
03. Treball d’investigació que es convertí en una tesi de licenciatura publicada posteriorment. AGUILÓ, Catalina,
Josep Truyol, fotògraf i cineasta: 1868-1949, Palma, Miquel Font, 1987.
04. AGUILÓ, Catalina / MENDIOLA, Josep Antoni / MULET, Maria-Josep, Inventari de les col·leccions fotogràfiques
i filmogràfiques de les Balears, Palma, Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 1987. Inèdit.
05. Conservada al Bundesarchiv-Filmarchiv de Berlin.
06. Conservada al Bundesarchiv-Filmarchiv de Koblenz.
07. De la qual es conserven dos fragments, un a l’Arxiu de Films de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i
l’altre a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Aquests films es localitzaren amb motiu de l’exposició Cent
anys de cinema a les Balears, Palma, SA NOSTRA Caixa de Balears, 1995, corrdinada per Catalina Aguiló i
Josep Antoni Mendiola.
08. Entre d’altres conserva les realitzacions de Vicenç Juan Serra datades entre 1930 i 1934 i el fons familiar de
Miquela Rovira, dona d’Emili Darder, batlle republicà de Palma.
09. Mallorca (1999), Menorca (2001) i Eivissa-Formentera (2002).
10. Alguns exemples de films recuperats són: La fiesta del pedal (1915) i El Hombre de las Baleares (1924).150
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JOSEP MARIA CAÑELLAS (REUS, 1856-PARÍS, 1902) PHOTOGRAPHIE DES
ARTISTES I ÀLBUM 1888-2005. DUES VISIONS DE L’ALT EMPORDÀ
Recerca i divulgació a l’entorn de la trajectòria professional de JMC
i de l’Àlbum Rubaudonadeu
Josep Algans, Anna Capella, Joan Cos, Pep Parer, Jaume Santaló

La Biblioteca Comarcal de Figueres, conserva un conjunt de cinc àlbums amb un total de 555
fotografies (albúmines) sobre Figueres i els pobles de l’Alt Empordà. Van ser realitzades per
Josep M. Cañellas Mata, un fotògraf instal·lat a París, que es va desplaçar a Figueres durant
l’hivern de 1888-1889, del qual no en teníem cap referència dins la història de la fotografia a
Catalunya ni a Espanya. Aquest projecte va ser fruit d’un encàrrec de Josep Rubaudonadeu
(Figueres, 1841- Madrid, 1916) -agent comercial, Diputat a Corts i instal·lat a París durant molts
anys–, que va promoure diverses iniciatives econòmiques i culturals a la comarca.
L’Àlbum Rubaudonadeu és un conjunt d’un alt valor documental i etnogràfic. I el fet de conservar un treball unitari d’aquesta amplitud i conèixer amb detall les motivacions i el context en
què va ser realitzat és, tractant-se de fotografia del segle XIX, poc habitual i força excepcional.
Entre 2005 i 2006, el Consorci del Museu de l’Empordà i el COAC-Delegació de l’Alt Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i la Biblioteca Fages de Climent, desenvolupen dos projectes editorials i d’exposició amb l’objectiu de difondre, d’una banda, la trajectòria global de l’autor de les fotografies i de l’altra, la visió i anàlisi de l’Empordà que ens oferien
els Àlbums.
El llibre Josep Maria Cañellas Reus, 1856 – París, 1902. Photographie des artistes ,
amb textos d’ Anna Capella i Jaume Santaló (comissaris del projecte), Ken Jacobson i Pep
Parer (assessors), conté una àmplia selecció d’obra, biografia, catalogació i traduccions.
Fotògraf per a artistes, autor de nus femenins, infantils, estudis d’animals i acadèmies, i pioner en la realització d’escenes instantànies de carrer, va exercir en diferents indrets de la ciutat de París entre els anys 1885 i 1902, any de la seva mort prematura. Afiliat a la Chambre
Syndicale de la Photographie va treballar en el procés tècnic que portaria a la invenció del
cinema1 i va destacar en la defensa dels drets d’autor.2 Auguste Rodin, Josep Lluís Pellicer,
Santiago Rusiñol, Miquel Blay, Ignacio Zuloaga, Josep Lluís Sert i Josep Blanquet són els
noms dels qui ens consta van tenir-hi relació. Una informació important a l’hora de reconstruir les relacions més o menys dissimulades que van mantenir molts artistes amb la fotografia durant aquells anys.
En la bibliografia especialitzada únicament existien dues referències sobre Cañellas3 Tot i
el desconeixement general d’aquest autor, la seva obra, en alguns casos sense reconèixer o
citar-ne l’autor, ha estat publicada i ha participat en exposicions organitzades per les institucions de París que conserven algunes de les seves fotografies com el Museu Rodin, el Museu
Carnavalet o la Biblioteca National de França, que el 1983 va exposar i catalogar com una
peça important dins la història de la fotografia, una instantània de carrer aleshores anònima
que avui sabem del cert que és obra de Cañellas (JMC 340).4 És doncs força evident que calia
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posar en relació aquests fons francesos amb l’Àlbum Rubaudonadeu per poder donar la dimensió adequada al treball d’aquest autor.
El llibre Àlbum 1888-2005. Dues visions de l’Alt Empordà, amb textos de Josep Algans, fotògraf, Jaume Santaló, historiador, Joan Cos, enginyer industrial i del periodista Jaume Guillamet, presenta una bona selecció de les imatges de l’Àlbum Rubadonadeu alhora que torna a
mostrar una nova “imatge fixa”, amb un reportatge actual de Francesc Guillamet. Aquí, es situen
les imatges en el seu context històric local, es ressegueixen els itineraris i s’esbrina sobre la
tècnica fotogràfica utilitzada. El caràcter descriptiu i realista de les imatges permet determinar
els condicionants econòmics i socials que van marcar el desenvolupament de la comarca en
un moment de franca decadència per la incidència de la fil·loxera. Imatges de paletes, basters,
ferradors, traginers... barrejades amb la burgesia figuerenca conformen una aproximació dels
contrastos socials del moment. Però també ens fan present la mirada particular del fotògraf
sobre la societat que identifica.
Queden però moltes incògnites per resoldre. Potser la més important fóra descobrir si es va
arribar a fer el que havia de ser la segona feina del tàndem Rubaudonadeu-Cañellas, els Àlbums
del Baix Llobregat, tal i com s’havia anunciat5. Amb tot, podem considerar Cañellas com a precursor del reportatge fotogràfic, per les valuoses i agosarades instantànies de carrer, per l’experimentació en l’ús de les càmeres a mà i sobretot per introduir una nova mirada. La modernitat de la seva proposta sorprèn en la mesura que s’anticipa i ultrapassa a la fotografia dels
seus contemporanis. Exemples posteriors i comparables els trobem en els treballs de Heinrich
Zille, Lewis W. Hine i August Riis, de principis de segle XX. Un altre punt interessant a remarcar
és el fet que Cañellas inclou sovint la seva ombra en algunes de les fotografies, un fet que
s’acaba convertint en un signe d’identitat, com un autoretrat intencionat. I pel que es coneix
d’altres experiències coetànies, sembla que també s’anticipa en l’ús d’aquest recurs.6
La perspectiva del temps ens obliga a reivindicar les fotografies de l’Àbum Rubaudonadeu
i les altres instantànies de Cañellas, fetes anteriorment als carrers de París, per a la història de
la fotografia moderna.

JOSEP MARIA CAÑELLAS (JMC 340) [París],
1880-1890. Albúmina. 12 x 16,8 cm. Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona. Arxiu Fotogràfic. Fons
Apel·les Mestres (marcada al dors amb el tampó
de l’il·lustrador J. Ll. Pellicer)
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JOSEP MARIA CAÑELLAS (JMC 1406) Figueras. Viejos
tomando el sol, calle del Colegio, hivern 1888-1889.
Albúmina sobre cartró. 12,3x16,9 cm. Biblioteca
Fages de Climent, Figueres. Àlbum Rubaudonadeu.
El Alto Ampurdán Histórico. Tomo I

JOSEP MARIA CAÑELLAS (JMC 1458) Figueras.
Vendedor de quincalla, Placeta, hivern 1888-1889.
Albúmina sobre cartró. 12,4x18 cm. Biblioteca
Fages de Climent, Figueres. Àlbum Rubaudonadeu.
El Alto Ampurdán Histórico. Tomo I.

NOTES
1. L’1 de juny de 1896, Cañellas patenta un aparell amb el nom de “Nouveau Système des photographies animées”,
del qual es conserven els plànols a l’Institut Nacional de la Propietat Industrial de Paris.
2. L’any 1991 Josep Maria Cañellas guanya un procés judicial contra l’escriptor Prosper F. Castanié i l’editor Alfred
Charles per la utilització sense permís d’una de les seves fotografies per il·lustrar la coberta del llibre La Vierge
de Babylone i la sentencia serà recollida per la premsa especialitzada.
3. VOIGNIER, Jean-Marie. Répertoire des photographes de France au dix-neuvième siècle. Chevilly-Larue: le Pont
de Pierre, 1993 i JACOBSON, Ken & HAMBER, Anthony. Étude d’après nature: 19th century photographs in relation to art. Petches Bridge: Ken & Jenny Jacobson, 1996.
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4. BATION-CABAUD, Éliette. Georges Sirot. París: Centre national de la Photographie, 1983. Número especial de
Photogénies, núm. 3, octubre 1983.
5. Un anunci de premsa inclòs dins els volums parla de la realització, a més dels Àlbums de “El Alto Ampurdán Histórico”, d’una segona part corresponent a “El Oeste Provincia Barcelona Histórico”. Fins avui no hem trobat constància de l’execució final d’aquests volums.
6. Víctor I. Stoichita a Breve historia de la sombra considera que la primera fotografia coneguda que conté una ombra
com a autoretrat està datada el 1908.
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L’INFORMÀTICA COM A EINA DE SUPORT A LA RESTAURACIÓ DE
FOTOGRAFIES: DUES EXPERIÈNCIES

Carme Bello, Àngels Borrell
Estudi B2, conservació – restauració d’obra gràfica

Quan els restauradors hem d’enfrontar-nos amb la restauració d’obra gràfica i, concretament
amb fotografies en suport paper, un dels problemes és com resoldre la part de reintegració,
tant de les pèrdues de suport com de la imatge. Des d’un punt de vista estricte de conservació
de la peça, això no ens hauria de preocupar gens, ja que la tendència més neutre és no fer cap
tipus de reintegració, simplement consolidar el suport però no reintegrar. Però això no sempre és possible ja que aquest concepte, està molt clar quan treballem per a institucions i concretament arxius, però comença a desdibuixar-se quan ho fem per a museus o exposicions i
no serveix quan ho fem per a particulars. I és així perquè la finalitat d’uns i els interessos dels
altres són molt diferents.
És important que abans d’iniciar cap procés de restauració tinguem en compte qui és el
client i quins són els seus interessos. Si el client és l’ arxiu d’una institució pública (la funció
principal del qual es preservar i posar la informació a l’abast dels investigadors) la nostra actuació ha de ser el màxim neutre possible i tendir a estabilitzar la fotografia, consolidar-la, confeccionar un bon sistema de protecció, però no caure en la reintegració-reconstrucció, ja que
per a la seva conservació és innecessària i simplement és faria per una qüestió d’estètica.
Quan el client és un museu o centre d’art (els quals tenen com a part de la seva funció l’exhibició i difusió) i la fotografia ha de ser exposada, ens trobem, sovint, que si la pèrdua que
presenta és gran, o segons on està situada, distreu l’atenció de la mirada de l’espectador i invariablement aquesta mirada va dirigida al buit que presenta la fotografia, fent perdre la perspectiva general de la imatge i per tant del llenguatge visual que transmet. En aquests casos procedirem a fer una reintegració del suport i gràfica. Aquesta reintegració tradicionalment es feia, i
encara es fa, posant un tros de paper substituint la pèrdua i després, damunt, fer la reintegració
pictòrica. Actualment la tendència és no tocar l’original i posar-lo damunt d’un altre suport en
el qual es farà la reintegració pictòrica (a vegades només color d’altres color i forma), o bé fer
una reconstrucció amb fotografia digital i superposar l’original. D’aquesta manera no toquem l’original i alhora aparentment i visual es pot apreciar la fotografia sencera en el seu conjunt.
Quan el client és un privat el que vol és que la fotografia quedi el màxim de reconstruïda tant
físicament com visual. En aquesta ocasió s’ha de procedir a fer la reintegració del suport damunt
de la llacuna o buit, amb paper de similar gramatge i procedir a fer una reintegració gràfica el
més fidel possible, això si deixant ben visible que està restaurat i reintegrat, per tal que es pugui
diferenciar a simple vista de l’original.
Una vegada tinguem clar qui és el nostre client i quina és la funció que ha d’acomplir la fotografia que hem de restaurar, passarem a realitzar la part més important que és la restauració, a través de la qual consolidarem i estabilitzarem tant el suport com l’emulsió i posteriorment podem plantejar-nos la reintegració del suport i la gràfico-pictòrica.
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En els dos exemples que presentem es va decidir utilitzar l’ordinador com a eina de suport
al nostre treball sovint, per no dir sempre, els restauradors quan ens enfrontem a la reintegració gràfico-pictòrica podem imaginar l’efecte final d’una reintegració i automàticament, en el
nostre cervell processem els colors i les trames. L’experiència és fonamental a l’hora de fer la
reintegració gràfica, però a vegades, també ens pot jugar una mala passada i obligar-nos a
repetir el procés en no ajustar-se al que necessita l’original. Per això és fonamental, a l’era de
la informàtica, utilitzar tots els recursos al nostre abast, tant per economitzar temps com per
assegurar el resultat.
També voldríem destacar la importància del material i el respecte que s’ha de tenir a les còpies
d’època sobre paper, ja que sovint aquestes esdevenen originals en haver-se perdut el negatiu.
Per això és important preservar la còpia d’època malgrat es disposi d’una còpia actualitzada, i
sempre s’ha de diferenciar clarament la reconstrucció física de la fotografia de la visual.
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MÁS ALLÁ DEL OBJETO: CREACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE
ARCHIVOS DE FOTOGRAFÍA HISTÓRICA PURAMENTE DIGITALES

Eduardo Grandío, Gabriel Betancor
Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía en Canarias (FEDAC)
Cabildo de Gran Canaria

La eclosión digital, conforme extiende su impacto sobre los fondos fotográficos de interés histórico-documental, exige nuevas estrategias de acción y desarrollo por parte de quienes desarrollamos su gestión.
La conversión analógica-digital de los fondos fotográficos, la conservación de los artefactos
originales, los procesos de digitalización, formatos de archivos, documentación del fondo en
bases de datos… son fenómenos característicos de la actividad y problemas que en la última
década ha tenido que gestionar cualquier centro que albergue fondos fotográficos.
Con más o menos acierto, más decididos ó más renuentes, las direcciones y los gestores
de fondos fotográficos analógicos han tenido que rendirse a la evidente necesidad de iniciar la
conversión de sus fondos.
El impacto conjunto de la digitalización, las tecnologías de la información y comunicación
sobre las sociedades contemporáneas es profundo y diverso, y en los campos relativos a los
fondos fotográficos y la archivística de los mismos supone un giro completo a los hábitos, concepciones y planes de trabajo en estas materias.
Cuando la “archivística analógica” aún muestra sus reticencias (cuestionando la fidelidad de
la imagen digitalizada respecto del objeto físico-analógico, poniendo el acento en la “fragilidad
y limitaciones” de los soportes digitales: el denominado “abismo digital”, en la necesidad de
migraciones periódicas, la “dependencia tecnológica”, diversidad de excusas-limitaciones para
poner a disposición de la sociedad sus fondos a través de la web…), es preciso dar un paso
más en el aprovechamiento de las nuevas herramientas que la digitalización pone al alcance
de los gestores de fondos fotográficos de interés histórico-documental: la creación, desarrollo
y difusión de Fondos Digitales Digitales de fotografía histórico-documental.

Carnaval de los 50.
Isla de La Palma. Sin identificar

197

Más allá del objeto: creación, desarrollo y gestión de archivos de fotografía histórica puramente digitales

La sociedad del s. XXI exige una nueva archivística de la imagen en la que la comunicación
de los contenidos ocupe el lugar central del trabajo de las instituciones.
Estas demandas sociales deben ser satisfechas por las instituciones que gestionan fondos fotográficos de interés histórico-documental. Las funciones “analógicas” de conservación
y restauración de los soportes físicos originales, y la serie de tareas relativas a control de parámetros medioambientales, materiales de conservación adecuados, monitorización de testigos
de posibles deterioros activos… lógicamente no deben ser abandonados; sin embargo se precisa con urgencia abrir nuevas vías en la gestión de los fondos fotográficos de interés histórico-documental.
El soporte digital se ha mostrado ya como el único camino viable para la comunicación de
la imagen en el siglo XXI, relegando al soporte físico a una función de conservación patrimonial
cuando no de mero fetichismo/coleccionismo.
Las nuevas vías en la gestión archivística de la imagen supone implementar en los archivos
unos protocolos enfocados a la gestión web de la práctica totalidad del trabajo. Digitalización,
catalogación y difusión web del contenido de nuestros fondos es la clave de bóveda y piedra
de toque de la archivística de la imagen en el s. XXI, sin esta piedra de toque el necesario trabajo de conservación, restauración… de los artefactos originales acaba por convertirse en una
actividad de corte elitista, cuasi decimonónico, que poco contribuye a dinamizar la vida de nuestros Archivos.

Teodoro Maisch. Cerca de 1940. Almacén
empaquetado plátanos. Gran Canaria

El impacto de la digitalización y las tecnologías de la información sobre los fondos fotográficos de interés histórico-documental supone en la práctica una revolución científico-técnica
que impone un cambio drástico en los hábitos y procedimientos de trabajo de la archivística
de la imagen. Una revolución científico-técnica que, como todas, plantea en sus fases iniciales más preguntas que respuestas. La “paz y seguridad” en que se ha desenvuelto la vieja
archivística hoy ha desaparecido y sólo es posible conservarla envuelta en el olor a naftali-
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na de todo lo cerrado y muerto. Ante nosotros se abren múltiples posibilidades de gestión
de la imagen de interés histórico-documental y todas ellas pasan necesariamente por la difusión web del contenido de nuestros fondos.

Fot. sin identificar. Teguise.
Lanzarote, años 50
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INTERROGANTS SOBRE LA FOTOGRAFIA DIGITAL:
UNA APROXIMACIÓ ALS FONAMENTS

David Iglésias Franch
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

L’actualitat dels arxius fotogràfics passa en la major part dels casos per l’adopció de la tecnologia digital. A més dels processos de digitalització, ens trobem ara que la producció fotogràfica digital arriba al gairebé 100% del total. En un període de temps molt breu la defunció de la
fotografia tradicional ha estat certificada.
El text d’aquesta comunicació té l’objectiu de plantejar alguns interrogants entorn a l’actuació dels arxius fotogràfics respecte a la imatge digital i de fer-ho amb la convicció que la formulació de les preguntes adequades ha d’ajudar-nos a assentar les bases metodològiques
que ens calen.

Com entenem la fotografia digital?
Sabem que els components que intervenen i fan possible la imatge digital són diversos, encara que alguns d’ells són bàsics mentre que d’altres són circumstancials. Per exemple, el
format és un element bàsic, mentre que el suport és quelcom secundari que forma part de
la imatge, perquè materialitza la representació del codi, però no la defineix ni l’interpreta.
Es fa necessari doncs identificar aquests components principals i donar-los el protagonisme adequat en les nostres polítiques d’intervenció sobre aquests materials. Possiblement
que l’atenció es focalitzi en els formats, ja que contenen per si mateixos el codi, la sintaxis i la
semàntica del contingut representat. El coneixement i comprensió d’aquestes arquitectures és
doncs fonamental per poder valorar les característiques de les imatges, la seva qualitat i també, en bona part, per definir les directrius de conservació de l’arxiu.

L’arxiu fotogràfic continua essent vàlid com a unitat de gestió?
El segon interrogant seria per plantejar-nos si té sentit la continuïtat de la creació i existència
d’arxius fotogràfics com a unitats de gestió. Què comparteix la fotografia digital amb la fotografia analògica i/o amb els documents electrònics?
Hem de tenir en compte que el canvi tecnològic va acompanyat també d’unes connotacios
culturals que no poden ser obviades. Aquest fet té una lògica repercussió en els centres patrimonials que experimenten creuaments importants en les tasques de gestió.
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Com ha d’evolucionar l’arxiver especialista?
En la situació en què ens trobem, podem plantejar-nos quina ha de ser l’evolució de l’arxiver
especialista en imatge i en quin escenari ha de moure’s.
La posició a adoptar per part de l’arxiver no ha de ser altra que la de familiaritzar-se amb
la matèria prima de què és responsable, en aquest cas la imatge digital. Això passa per un procés de formació per adquirir pautes tant per a la comprensió de l’objecte com per al desenvolupament del propi treball.

Quina magnitud pren la conservació d’aquests ítems?
La conservació està en funció del nostre concepte de fotografia digital i, per tant, hauria de tenir
present tant aquells elements que constitueixen l’essència de la imatge com aquells que són
necessaris per a la seva concreció.
Caldria plantejar-se quina és la tasca de l’arxiu en matèria de conservació. Possiblement
passi per la normalització d’aquests objectes digitals en el moment de l’ingrés, és a dir, per l’adopció d’estàndards en la seva descripció tècnica i, si cal, per la migració a formats i suports
d’acord amb els criteris del centre. En definitiva, l’arxiver ha d’establir “ponts” entre el que és la
realitat digital i l’arxiu, és a dir, hi ha d’haver la capacitat per homogeneïtzar en certa manera
una producció d’imatges que es mou en un context molt variat i en constant evolució.

Cap a on evolucionen els estàndards descriptius?
La darrera qüestió gira entorn als estàndards descriptius. A les dificultats habituals d’adaptars’hi, s’afegeix ara la dificultat d’integrar aquells valors propis de la fotografia digital i, a més,
en un marc tecnològic complex, ja que les eines de gestió de què disposem són sovint insuficients per assolir una descripció específica, homogènia, estandaritzada i administrada des d’un
sol sistema.
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METODOLOGIA DE REPRODUCCIÓ D’ORIGINALS AUTOCROM
Carles Mitjà, Bea Martínez
Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI). Centre de la Imatge i les Tecnologies
Multimèdia de la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya, (CITM/FUPC)

Introducció
El treball que es presenta explica els estudis previs, l’equipament i la metodologia emprades
en la reproducció d’originals autocrom de la Memòria de la Imatge del CITM amb ocasió de
la exposició “Del pigment al bit” que tingué lloc al Palau Robert de Barcelona la tardor del 2005.

Dispositiu de Reproducció
Les reproduccions s’han realitzat amb un respatller digital Sinarback22 acoblat a una càmera
de banc òptic i equipat amb un sensor CCD de 2048x2048fotorreceptors. Com a objectiu de
presa s’ha triat el Nikon Micro-Nikkor 55mm f/3,5.

Il·luminant de les Reproduccions
El flash electrònic professional reuneix unes característiques que el fan especialment adient en
aquest cas: distribució espectral propera a la llum dia (5500ºK aprox.), baixa emissió de radiació infraroja i curta durada del llampec (entre 1/125 i 1/250s en el model emprat).

Calibratge del dispositiu de reproducció
Per tal de garantir un nivell prou alt de qualitat en les reproduccions s’ha procedit al calibratge
del dispositiu respecte diversos paràmetres:
– Determinació del poder de resolució de l’objectiu [7-RAY].
– Determinació de la MTF (Funció de Transferència de la Modulació) del conjunt òpticasensor amb l’il·luminant emprat [2-FREI], [1-AX], [5-MIT] i [8-WILL].
– Calibratge del balanç de blancs del conjunt òptica-sensor respecte de l’il·luminant emprat.
– Determinació de la resposta sensitomètrica del conjunt òptica-sensor amb l’il·luminant emprat [4-JACOB].
– Determinació de l’interval de densitat mitjana dels originals a reproduir.
– Generació de perfils de color ICC del conjunt òptica-sensor amb l’il·luminant emprat,
del monitor i del sistema de còpia del laboratori.
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Reproducció dels originals
La reproducció dels originals s’ha portat a terme mitjançant el dispositiu de reproducció esmentat, que es mostra en la Fig. 2, seleccionant en el programari de gestió del Sinarback22 la opció
de resposta lineal i desactivant les opcions de millora de la nitidesa [6-MIT], supressió de soroll
i modificacions cromàtiques.

Fig. 1 – Funció de transferència de la modulació del conjunt
òptica-sensor; direcció de la mesura horitzontal. El resultat
mostra una resolució efectiva coincident amb la freqüència
de Nyquist.

Fig. 3 – Imatge del Port de
Barcelona (autor desconegut).

Fig. 2 – Dispositiu de reproducció. A la part superior es pot
observar el respatller Sinarback22 acoblat a la càmera de banc
òptic. A la part inferior, un autocrom original sobre la caixa
Boxlite de flash electrònic que l’il·lumina per transmissió.
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VALORACIÓN DEL DETERIORO EN LA LECTURA DE LA IMAGEN

M. A. Sandra Peña Haro

Las fotografías pretenden inmortalizar el momento, preservarlo para la eternidad, incitan a
su almacenamiento y, aunque el uso y el tiempo tienden a modificar sus características originales, parte de su interés y fuente importantísima de su valor proviene de las transformaciones que les impone el tiempo y la forma en que escapan a las intenciones de quienes las
hicieron.1
Estas modificaciones involuntarias pueden agruparse dentro del término de deterioro, que
puede definirse como cualquier cambio físico o químico en la condición o aspecto del original.2
Sin embargo, el mayor acercamiento a la integración de estas modificaciones como parte constitutiva del objeto se encuentra en el término pátina, que puede definirse como “ese particular
oscurecimiento que la materia nueva sufre a través del tiempo y que es por tanto testimonio
del que ha transcurrido”.3 La doctrina crítica de la restauración hace una distinción entre pátina y deterioro, aclarando que puede ocurrir que en una obra se identifique un tiempo - vida
negativo, ya sea producto o no de la acción del hombre,4 es decir, las transformaciones pueden ser clasificadas, desde el punto de vista estético como deterioro o pátina, de acuerdo a
si transcurrieron en un tiempo-vida negativo o positivo.
Por otra parte, para la doctrina de la restauración científica, el valor de la obra se encuentra en su función como testimonio histórico, donde la antigüedad se erige como signo de su
‘autenticidad’.
A través del estudio de caso del álbum fotográfico de Don Ezequiel A. Chávez se pretende
valorar, no sólo la función estética de la pátina, sino la importancia documental del deterioro,
como herramienta auxiliar en la lectura y valoración de la imagen.
El álbum en cuestión está conformado por 50 páginas y 74 imágenes, en estado de conservación regular ya que las primeras presentan abrasiones debido a la eliminación de esquineros, pérdida de resistencia y en muchas zonas los dobleces han comenzado a debilitarse
y rasgarse. Por el contrario, las fotografías, se encuentran en buen estado de conservación,
tanto aquellas que por ser reproducciones son recientes, como las que son originales y datan
del siglo XIX.
El deterioro diferencial entre el soporte y las imágenes denota una continua reutilización del
álbum y la elaboración de una última versión con imágenes que no estuvieron sometidas a
un uso continuo, como se puede apreciar:
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Estas dos albúminas entonadas al sepia presentan un desvanecimiento diferencial debido, probablemente, a los dieciocho años de diferencia en su elaboración, a la calidad de los
materiales empleados, la técnica de manufactura o condiciones diferenciales de almacenamiento, como el caso de que una estuviera expuesta en un portarretratos y la otra no.
Para estos casos podemos anotar que el polvo, abrasión, manchas, huellas digitales, dobleces en esquinas y delaminación en bordes se constituyen como deterioro, mientras que la
pátina puede visualizarse a través del amarillamiento y craquelamiento casi inevitable de las
albúminas.

Por otra parte, la influencia del deterioro en el estado de la obra está también determinada
por la cantidad, es decir, si el amarillamiento o craquelado ejercen demasiada influencia, pasará de ser considerado como pátina a valorarse como daño negativo.
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El deterioro, tanto como pátina, como en su forma negativa es una huella que registra el
paso del tiempo en el objeto, que ayuda a comprender su historia particular y proporciona indicios de las condiciones en que ha sido resguardado y el uso al que ha sido sometido. Por lo
tanto, el uso del término positivo o negativo no se considera adecuado.
Para el caso de la fotografía documental, que se caracteriza por constituirse como fuente
documental, no sólo por la información que su imagen es capaz de proporcionar o aquella que
se puede obtener a partir de su estudio como objeto, sino también por todas aquellas huellas
que denotan su paso por un tiempo y un espacio específicos, se propone la unificación del término pátina y deterioro en uno solo.

NOTAS
1. Sontag, op.cit.., p. 150.
2. Kodak, Conservation of photographs, Rochester, Eastman Kodak Company, 1985, p. 71.
3. Ibidem., p. 71.
4. Humberto Baldini, Teoría de la restauración y unidad metodológica 1, Florencia, NEREA/NARDINI, 1997, [Arte
y Restauración], p. 55.
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ELS RETRATS D’ESTUDI DELS FOTÒGRAFS PORTA (LLEIDA)

Josep Ignasi Rodriguez Duque
Servei d’Audiovisuals de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Antecedents
Josep Porta Mesalles neix a Ballobar, Osca, l’any 1908; l’any 1917 entra a treballar d’aprenent a l’estudi fotogràfic de Victoriano Muñoz; un cop après l’ofici treballa successivament
en els estudis dels lleidatans Emilio Gausí i Lluís Corbella. L’any 1935 neix el seu únic fill,
Josep Porta Ballespí, el qual també es dedicarà a la fotografia tota la seva vida1. L’estudi fotogràfic FOTOGRAFIA J. PORTA fou obert per Josep Porta Mesalles a començaments de 1940,
en un altell comercial situat als Porxos de Baix, al número 9 de la plaça de la Paeria de Lleida; l’any 1942 es trasllada al número 2 de la plaça de Sant Joan i, finalment, el 1946, trasllada l’estudi al número 21 de la mateixa plaça, on va desenvolupar tota la seva activitat professional fins al 19912.

Josep Porta Mesalles i Josep Porta Ballespí cap a
1950, sobre el logo de l’estudi.

L’any 1994 Josep Porta Ballespí va manifestar la voluntat de donar tot el seu fons fotogràfic i el del seu pare a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), la Fundació Pública de la Diputació de
Lleida, fons que s’integraria en l’Arxiu Fotogràfic del Servei d’Audiovisuals3. Aquesta donació
aplegava tant els materials gràfics realitzats al llargs dels anys, com les nombroses càmeres,
tots els aparells del laboratori fotogràfic, el mobiliari de l’estudi, els sistemes d’il·luminació i
els decorats fotogràfics i, finalment, el conjunt bibliogràfic format per llibres i revistes especialitzades en fotografia4.
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L’Arxiu d’Imatges
Per organitzar el fons vàrem prendre com a model el sistema dels Porta els quals treballaven
en dos àmbits diferenciats: la fotografia realitzada al seu estudi i la realitzada fora del mateix;
els noms que sempre van utilitzar els Porta eren, respectivament, Retrats d’Estudi i Reportatges. Els primers anys de funcionament l’estudi estarà atès per Josep Porta pare i, a partir de
l’any 1953, Josep Porta fill treballarà en el negoci familiar i s’encarregarà preferentment dels
reportatges5, encara que freqüentment també va treballar a l’estudi.

Els retrats d’estudi
El mètode de treball de l’estudi fou sempre el mateix: quan entrava un client es treia un sobre
on apuntava el cognom de l’usuari i feia constar anotacions diverses, con el número de còpies
i la seva mida, la data de lliurament de les fotografies, el preu, si l’encàrrec era urgent, si s’havia de trametre per correu (i consta l’adreça), o si passaria una altra persona a recollir-lo. A continuació es passava als vestidors on es podien canviar de roba, posar-se l’uniforme (els militars), canviar els bebès, pentinar-se o inclusivament maquillar-se. Després d’un complicat procés
de composició es realitzava la imatge, normalment una placa.
Posteriorment el negatiu era processat als laboratoris i a continuació es feia una còpia per
contacte directe, la qual constituïa una imatge de treball sobre la que els Porta apuntaven les
dades de la còpia final; normalment s’hi marcava amb llapis les zones per aclarir o enfosquir,
els defectes que calia dissimular, remarcar els plecs del vestit de núvia, etc.; precisament aquest
copió, que es guardava amb el negatiu és l’autèntica base dels retrats d’estudi ja que era una
còpia directa i sense alterar, i moltes vegades bastant diferent a la còpia final. A continuació
el negatiu passava al laboratori de retoc on els operaris, sempre dirigits per Josep Porta Mesalles, realitzaven els canvis anotats i treien la còpia final que es lliurava al públic.

L’estudi fotogràfic actualment; a l’esquerra
es veu la càmera MAMPEL.
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La tècnica fotogràfica
Quan Josep Porta Mesalles instal·la el seu estudi compra de segona mà una càmera de fusta
MAMPEL, de dues columnes, amb els seus corresponents objectius; ell mateix realitza les transformacions necessàries per poder utilitzar negatius de diferents mides i suports; amb aquesta
càmera treballarà des dels anys quaranta fins al setanta. L’any 1960 Josep Porta fill adquirirà
una càmera LINHOF, per a plaques de 9x12 cm, que utilitzarà tant a l’estudi com als reportatges industrials. Al llarg dels anys els Porta van alternant els formats fotogràfics en funció de les
disponibilitats de material verge, i la finalitat dels retrats; per aquesta raó, creiem interessant
fer una breu anàlisi dels suports fotogràfics.

Un exemple de fotografia de casament, on
s’observa la diferència entre el negatiu
original (esquerra) i la imatge acabada (dreta)
que es lliurava als clients.

Als anys de la postguerra l’estudi tenia, com la major part de la població, dificultats per a
obtenir pel·lícula per al seu treball diari i es feia anar el material sensible del qual havia existències en el moment; mentre realitzaven l’inventari vàrem observar que els formats eren
molt variats i que no havia uniformitat en els suports, es feia anar tant el vidre com l’acetat.
Encara que Josep Porta pare tenia tendència a utilitzar plaques de la marca AGFA, no sempre
accessibles, i en molts casos, inclusivament entrada la dècada dels cinquanta, es feia anar les
radiografies mèdiques, material més fàcil d’aconseguir, les quals convenientment retallades
servien de negatiu, tot i que donava unes imatges amb un fort contrast.
Si seguim la evolució de la utilització dels diversos suports, veiem que entre 1940 i 1956, es
realitzen 25.608 negatius de vidre i 13.169 d’acetat; posteriorment el vidre descendeix de forma marcada i als anys successius sols es faran 2452 vidres i tots anteriors a 1960. Respecte
a les mides, hi ha una certa anarquia quant al seu ús i cronologia; malgrat tot, en la realització de l’inventari vàrem observar dades curioses. Les mides més petites, 4x6 i 6x9 cm, es dediquen a retrats de bust de persones, tipus carnet, bàsicament als anys quaranta. Les mides mitjanes, 9x12 i 10x15 cm, són retrats de primera comunió i casament. Els tamanys més grans,
13x18 cm, solen ser retrats de família o grups de persones.
Aquesta classificació es manté molt uniforme fins el 1956, data a partir de la qual les mides
es redueixen a 9x12 i 13x18 cm. L’any 1951, tot coincidint amb la implantació a tot el territori
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estatal del Documento Nacional de Identitat, o DNI, els Porta comencen a fer gran quantitat de
negatius, els qual com hem vist, s’arxiven de forma diferent; és un conjunt de retrats de bust dels
quals sols s’aprofita la cara e la persona, sempre frontal, com d’altra banda obligaven les estrictes
normes legals. L’any 1970 l’estudi instal·là una màquina MARVISA, la patent de la qual era del fotògraf de Tàrrega Jaume Calafell, amb un sistema d’il·luminació inclòs i que permetia fer negatius de
35 mil·límetres, ja en color; aquesta màquina romandrà en ús fins al tancament de l’estudi.

L’estètica del retrat
La mirada curiosa de les imatges ens suggereix tot un món d’idees, algunes inclusivament de
difícil explicació. Sempre hi ha una mena de complicitat entre el fotògraf i el personatge,
encara que és el primer qui domina la situació i imposa el seu criteri, i juga amb allò que
aporta el retratat: els seus millors vestits, l’acurat pentinat, l’uniforme o el seu detall personal.
Hi ha, o possiblement havia, moments en la vida quotidiana quan s’entrava en l’estudi fotogràfic, amb una necessitat de perpetuar el moment, preservar una imatge que al llarg dels temps
tindria un lloc destacat en la decoració de la llar; és evident que no es pot anar continuadament
a l’estudi però hi havia certs moments vitals en què era obligat posar per a la posteritat. Són
aquest instants els que apareixen en la successió gràfica dels Porta, i així tenim els nadons,
els nens i nenes vestits per a la seva primera comunió, els joves enamorats, el casament, la
família, els fills, els avis i els nets i, a la fi, els difunts.

NOTES
1. “J. Porta. Els fotògrafs”, Catàleg de l’exposició als Baixos del Palau de la Paeria de Lleida; Ajuntament de Lleida,
1996. SOL, Romà i TORRES, Carme: Gent de Ponent, Llibre 1, ed. La Mañana Diari de Ponent, Lleida 2005.
pàg. 145.
2. CARRERA, Miquel; GOÑI, Xavier; CERVERA, Elena: Fotògrafs a Lleida. Des dels inicis fins als anys 50, Universitat de Lleida, Lleida, 1998, pàg. 32.
3. RODRIGUEZ DUQUE, Josep Ignasi i ECHAUZ FORT, Maria Pilar: “L’Arxiu Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida”: passat i present”, Jornades La Imatge i la Recerca Històrica. Jornades de debat
entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge, Girona, 1990. pàgs. 181-186.
4. RODRIGUEZ DUQUE, Josep Ignasi: “El Servei d’Audiovisuals”, Memòria 95, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida,
1995; en aquest cas vàrem fer una primera valoració del fons per a la seva acceptació per la Institució.
5. “Història del Fotoperiodisme a Catalunya”, Catàleg de l’exposició al Palau de la Virreina de Barcelona; Ajuntament
de Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya i AGFA, Barcelona 1990, pàg. 160. Al marge de treballar a
l’estudi, Josep Porta Ballespí obri una botiga de fotografia i joguines l’any 1962, a la mateixa plaça de Sant Joan
de Lleida, la qual va romandre oberta fins al 2000, any de la seva jubilació.
La versió completa d’aquesta comunicació es pot consultar a:
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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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Emilia Tejedor Pérez

Introducció
L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer el treball realitzat per l’Agrupació Fotogràfica de Reus en els 45 anys de la seva existència. En el transcurs d’aquests anys, han
anat investigant, recuperant i conservant el patrimoni fotogràfic de Reus.

Origen i desenvolupament
Antecedents
Per unir esforços i per donar un canvi a la fotografia, un grup de fotògrafs aficionats van crear
al novembre de 1961 l’Agrupació Fotogràfica de Reus.
En aquest moment hi ha una gran quantitat de petits grups de fotògrafs que pertanyien a seccions fotogràfiques de diferents entitats. Tots aquest petits grups que van tenir la seva època
d’esplendor entre els anys 20 i 40 van reduir molt la seva activitat fotogràfica. L’únic grup que
va treballar a Reus en aquesta època, va ser el col·lectiu El Trípode, format per tres fotògrafs,
Manel Quadrada, Eduard Borràs i Josep Prunera i que van ser mestres de la nova genereació de fotògrafs encarregats de crear l’AFR.
Fundació
No va ser fins al novembre de 1961 quan legalment es va constituir l’AFR amb l’aprovació per
unanimitat dels seus estatuts i amb un interès principal: aglutinar els esforços per conèixer i
donar a conèixer la fotografia dels autors reusencs dins i fora de Catalunya.
A partir d’aquell moment, amb Enric Pàmies com a primer president, l’agrupació va començar a aglutinar esforços i a posar en marxa la seva tasca. Així van lluitar per aconseguir fer-se
un lloc entre les millors agrupacions fotogràfiques. Aquesta idea d’unir els esforços dispersos
va resultar molt positiva perquè els va permetre accedir a noves iniciatives que d’una altra manera haguessin quedat fora de l’abast dels petits grups existents fins aquell moment que ara seguiran existint dintre de les diferents entitats.
En la seva seu tots els dimarts a les vuit del vespre es reunien per posar en comú les seves
experiències fotogràfiques. A partir d’aleshores, va començar la projecció nacional i internacional de l’AFR. A poc a poc van anar situant la fotografia en un lloc destacat i van començar a
aparèixer en revistes com Arte Fotógráfico o Imagen y Sonido.
Transició
Al començament dels anys setanta l’AFR inicià una nova etapa, amb Salvador Ferrè Aulès
com a president. A partir d’ara van comptar amb la protecció de la Caixa de Tarragona. Així,
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l’AFR disposà d’un local social propi en un lloc molt cèntric, a la plaça de Prim, i d’una subvenció anual.

Consolidació
Al juny de 1980 es va constituir una nova junta directiva: amb Josep Maria Ribas Prous com
president. D’aquesta manera l’AFR va començar una època d’esplendor, de consolidació i d’afirmació de la seva personalitat. El nou president va crear un equip de col·laboradors, que va
denominar Grup Jove.
Aquests es van plantejar la necessitat de donar un canvi a la fotografia. Així van ser, uns
dels primers a posar paspartús de pH neutre a les seves fotografies i a emmarcar-les amb
marcs metàl·lics i vidre. A partir d’ara l’AFR va començar una nova etapa amb molts d’èxits.
També durant aquest anys, concretament l’any 1987, l’AFR, juntament amb l’Ajuntament
van canviar el vell concepte de saló fotogràfic. La Medalla Gaudí i va passar a ser una convocatòria sense premis.
El 20 d’abril de 1995 es va inaugurar la Fototeca Municipal Reus dins dels serveis del Museu
Comarcal Salvador Vilaseca. A partir d’ara començarà una etapa de col·laboració amb la Fototeca, que recollirà el fruit de l’esforç d’anys de treball de l’AFR. Aquí tindran un espai propi
per fer exposicions, la Sala Quatre de l’actual Museu d’Art i Història de Reus, i es programaran una sèrie d’exposicions durant tot l l’any dirigides a mostrar-nos especialment l’obra fotogràfica dels autors reusencs. Les obres que formen part de cada exposició, quan aquesta acaba passen a formar part del fons de la Fototeca Municipal.

Activitats
Tallers i Cursos de fotografia
En aquest apartat m’agradaria mencionar la important feina formativa que va fer l’AFR, l’actual
president J. M. Ribas Prous, va iniciar el 1958 els primers cursos de fotografia, amb un petit
grup d’escoltes primer i més tard amb tots aquells aficionats a la fotografia que hi estiguessin
interessats.
A partir d’aquí l’AFR va fer cada vegada més cursos i més interessants, els quals van
tocar una varietat de temes que anaven des del revelat en blanc i negre o tallers especialitzats
en la recuperació de tècniques antigues. Tots aquests tallers i cursos es van fer davant del públic,
la qual cosa els va permetre una participació molt més activa, ja que tothom podia resoldre els
seus dubtes immediatament, en un moment en que predominava el secretisme profesional. Un
bon exemple que il·lustra la situació d’aquests període el trobem en les paraules de l’actual president de l’AFR: “ l’única lliçó que vaig rebre de fotografia va ser aquí tens les claus del laboratori i aquí s’obre l’aigua”. L’AFR i els seus socis van continuar la seva tasca de formar la gent
en l’art de la llum, a pesar dels consells d’altres professionals que al principi, molt al principi,
els van dir: “ els trauran el pa del cistell”.
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Recuperació del Patrimoni Fotogràfic
Un dels objectius principals de l’AFR ha sigut, i encara és, la recuperació del patrimoni fotogràfic de Reus. Una de les formes de recuperació dels clixés va ser a través dels drapaires, una
altra va ser per compra, una tercera manera que van utilitzar va ser acostar-se a les famílies
benestants, molt aficionades a la fotografia, i finalment a través dels mateixos socis. Així, fons
tan importants com els de la família Pedrola, Martra o de fotògrafs com Salvador Ferré, Enric
Pàmies o Francesc Solà Llagostera o de col·lectius, com el Trípode, van ser donats a conèixer gràcies a aquest treball de recerca.
Una nova forma d’actuació va ser la captació d’imatges actuals, sobretot del patrimoni de
Reus i de la comarca. L’AFR es va proposar oferir cada any un treball sobre un tema local o
comarcal, la realització d’una exposició i l’edició de carpetes, que suposaven un important treball de recerca sobre un tema específic.
Fons
Per tot el treball realitzat al llarg del temps, el 1979 es van crear els arxius històrics de l’AFR.
A part d’aquests, l’arxiu documental de retalls de diaris, revistes, catàlegs, postals, comentaris, dossiers dels treballs realitzats… ocupa més de 400 caixes d’arxivadors. Pel que fa als
autors, els de procedència local, nascuts o que van desenvolupar la seva activitat a Reus,
són els predominats. En quan als continguts temàtics, són molt variats, ja que poden anar
des del paisatge, la vida quotidiana, els constums, l’etnografia, les festes, el món rural… fins
als retrats de galeria o l’arquitectura. L’àmbit geogràfic que predomina és Reus i les comarques
properes al Baix Camp. Pel que fa a la cronologia dels arxius de l’AFR, les imatges es podrien
datar des de finals del segle XIX fins als anys seixanta-setenta, predominant els anys 40-50. La
procedència dels fons és fonamentalment dels arxius familiars o dels arxius dels mateixos socis,
seguits pels fons procedents de fotògrafs professionals.
Difusió
Una altra de les tasques que va realitzar l’AFR, són les exposicions. L’AFR va fer al voltant
d’unes 400 exposicions. La quantitat d’obres utilitzades per fer una exposició pot variar entre
60 i 350. Aquestes exposicions es feien sempre amb fotografies dels fons de l’AFR, que una
vegada acabades, els positius d’aquestes, la majoria “reprints” a través dels clixés de l’autor, sempre intentant apropar-se a les tècniques i els corrents de l’època, passaven als arxius
de la Fototeca. Les obres de l’arxiu van ser i encara són molt sol·licitades; un bon exemple
d’això és que a principis dels 90 el centre de l’École des Loisirs ( Ministeri Francès d’Educació) va demanar a l’AFR la fotografia de la màquina d’un tren a vapor de Manel Quadrada.

Conclusió
Per concloure podríem dir que l’AFR al llarg de la seva existència ha anat complint els seus
objectius: ha aconseguit que la fotografia dels autors reusencs sigui coneguda i reconeguda, que la tasca feta pel fotògraf aficionat sigui valorada dins del món de la fotografia i la
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creació d’uns arxius d’indubtable valor, que podrien exposar-se sense cap problema a qualsevol museu del món.
Per acabar, voldria donar les gràcies al president de l’ARF, Josep Maria Ribas Prous, per
les seves atencions i les seves informacions, ja que sense la seva col·laboració no hauria estat
possible aquesta comunicació.

El tio Patato,1905, Francesc Solà Llagostera.
Centre de la Imatge Mas Iglèsies

En Joanet en tràfecs, 1960-1969, Jordi Olivé Salvadó
Centre de la Imatge Mas Iglèsies

Els ports, 1944, Josep Massó Vidal
Centre de la Imatge Mas Iglèsies
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