L'ARXIU FOTOGRÁFIC
DE BARCELONA, UN MODEL
PERA LA CONSERVACIÓ I GESTIÓ
DEL PATRIMONI FOTOGRÁFIC

The article sums up the management policy applied in the past
Jew years to the Archive Photographic as part of the Archive
Historie of the city of Barcelona. The aim of this policy was to
guarantee the conservation and accessibílity to its photographic
stocks. First ofali a briefexplanatíon is made ofwhat the Archives
is and ofthe valuable stocks that can be Jound there, after that, the
viabílity study applied during these past years to obtain an adequate leve/ oforganisation and conservation of the documents is
explained and, eventual/y, it is necessary to make a review of the
management policy, that is being used at this time at the Archive
Photographic, to be able to preserve the interesting, unique and
magnificent collection of photographs so that they make up a
helping source to reconstruct and Jollow over the years the evolution and history of the city, as well as the history of the catalan
photography and so ít becomes a basic too/ to build the future.
L'article recull de forma succinta la política de gesti6 aplicada
en els darrers anys a l'Arxiu Fotografíe de l'Arxiu Historie de la
Ciutat de Barcelona per tal de garantir la conservació i accessibilitat deis seus Jons fotografíes. En primer /loe es fa una breu explicació del que és l'Arxiu i deis ríes i valuosos fans que alberga,
a continuació s'explica el pla de viabilitat seguit durant uns anys
per aconseguir un nive/l adient d'organització i conservació deis
documents i, finalment, es fa un repas de la política de gestió
que, ara per ara, empra a l'Arxiu Fotograjic per fer possible que
l'interessant, singular i magnífic conjunt de Jotografies que es
conserven constitueixi una ajuda per reconstruir i seguir /'evolució de la historia de la ciutat, així com de la historia de la fotograjia catalana, i es converteixi en una eina basica per construir
el Jutur.
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L'ARXIU FOTOGRÁFIC I

ELS SEUS fONS

L'Arxiu Fotografic (AF) és la Secció de l'Arxiu Historie de la Ciutat de
Barcelona (AHCB) dedicada a la recollida, la conservació, l'organització, la descripció i la difusió dels fons fotografics de caracter historie generats per l' Ajuntament de Barcelona com a conseqüencia de la seva activitat, així com de tots
aquells fons i col-leccions fotografiques, de caire no municipal, d'interes pera la
historia de la ciutat i per a la historia de la fotografía.
Els documents que conformen els fons fotografíes de l'Arxiu es caracteritzen perque contenen imatges captades directament de la realitat a través d'una
camera fosca i perque han estat obtinguts a través de procediments fotografics,
fotomedmics o digitals.
L' Arxiu Fotografíe esta ubicat a la segona planta de l'antic Convent de
Sant Agustí, edifici construi't entre mitjan segle XIV i comern;ament del segle XVI.
L'evolució histórica d'aquesta secció ha definit els seus continguts i ha fet
possible la riquesa dels seus fans. L'Arxiu conté nombroses fotografies, algunes
de les quals de gran qualitat i singularitat fins al punt que han esdevingut autentics objectes de museu.
Alberga uns dos milions de fotografíes de tates les tipologies, suports,
formats, procediments, continguts i autories, des de l'iníci de la fotografia
fins als nostres dies. Es custodia, d'una banda, una part de les fotografies
generades coma conseqüencia d'alguna activitat o funció del' Ajuntament de
Barcelona o d'alguna institució amb participació municipal que, al llarg de1s
anys, han arribat a l' Arxiu d'una forma esporadica i no pas sistematítzada;
de l'altra, fons fotografíes de procedencia no municipal (pública o privada).
Actualment conté: 1 fons municipal, 10 subfons municipals, 2 fons públics no
municipals, 108 fons privats i 7 col·leccions fotografiques creades per l'Arxiu.
D'aquest conjunt, només el 30% de les fotografies són de procedencia municipal.
Pel que fa a l'objecte fotografíe, es conserven gairebé tots els suports, formats
i procediments fotografíes existents en la historia de la fotografía. Hi ha des de
daguerreotips, ambrotips o ferrotips fins a positius sobre pel-lícula de plastic,
passant per autochromes, papers a !'albúmina, cianotípies, platinotípies, negatius
de nitrat, negatius i positius sobre vidre o papers RC, entre d'altres. I tot aixo,
en formats tan variats que van des del 3x3 cm fins al 50x350 cm. La presentació
de les fotografíes és també molt representativa de la varietat que mostra la seva
historia: fotografíes soltes, els diferents formats del retrat del segle XIX (carta de
visita, targeta imperial, boudoir, gabinetto), suports secundarís de l' autor, carpetes,
albums, etc. També es disposa d ' una important col·lecció de postals formada per
més de 20.000 peces.
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Retrat d 'actor. c.1880 (Antoni Esplugas)

El contingut iconografic i tema.tic d'aquestes fotografíes és molt variat, tot i
que es pot dir que el tema principal és la ciutat de Barcelona i els seus ciutadans
en els seus diferents vessants. Destaquen, pero, blocs tema.tics de gran volum
que acostumen a correspond re a importants esdevenime nts de la ciutat, com
ara l' Exposició Universal de 1888, la reforma de la Gran Vía A (Via Laietana)
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també la cronica fotografica de la ciutat des de 1929 a fins 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 que
s'han de remarcar són els retrats de personatges del segle XIX, així com les fotografíes de Francesc Serra que reprodueixe n bona part de l'art catala deis segles
XIX i XX. Si bé Barcelona és la principal protagonist a d 'aquestes fotografies,
es conserven també fotografíes d 'altres poblacions de Catalunya, d'Espanya i
d'altres pa'ísos.
L'abast cronologic s'estén de 1839, data d'inici de la fotografía, fins a l'actualitat, si bé amb buits cronologics produi:ts, entre altres motius, perla falta d'una
política d'ingressos durant bona part de la historia de l'AF. Cal destacar que
l' AF és, a Catalunya, el centre que conté el més important conjunt de materials
del segle XIX i és per aquesta raó que es valora i es pretén completar en el
futur.

de 1909, l'Exposició Internacion al de 1929, o les obres d'infraestru ctura

Foto 2.
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L'autoria de les fotografíes és ben diversa i alhora molt representativa de
la historia de la fotografía catalana. S'hi traben autors i nissagues de fotografs
vinculats a la ciutat de Barcelona des de l'inici de la fotografía fins a l'actualitat:
Charles Clifford, Anatoni Esplugas, Pau Audouard, Jean Laurent, Josep Postius,
la nissaga Pérez de Rozas, Torija, Colita, Josep María Sagarra, Frederic Ballell,
Amadeu Mariné, Francesc Serra, Josep Domínguez i un llarg etcetera. D'alguns
d'ells es conserva tota la seva obra o una part important d'aquesta.

PLA DE VIABILITAT PER A L'ARXIU FoTOCRÁFIC

La historia de I'Arxiu és llarga i complexa. S'inicia el 1916 amb el projecte
de reorganització de l' Arxiu Municipal de Barcelona (AMB), que culmina amb
la inauguració de l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona l'any 1922. Pero la
formació de la secció de fotografíes i la recollida de fons fotografíes comenc;:a a
gestar-se el 1917 de mans del que sera futur director de 1'AHCB, Agustí Duran i
Sanpere. La gran quantitat de fotografíes recollides en els primers catorze anys,
impulsa la necessitat d'organitzar la documentació fotografíca per posar-la a
l'abast del públic. Naixia així, l'any 1931, la secció de fotografíes del' AHCB amb
una organització arxivística específica per aquest tipus de document i amb un
servei de consulta i reproduccions fotografiques obert al ciutada. Ambla secció
organitzada i a ple ritme, esclata la Guerra Civil espanyola. Durant el conflicte
l'AHCB esdevé centre d'acollida de fons públics i privats per tal de salvaguardarlos de possibles destruccions i desaparicions com a conseqüencia de la guerra.
Acabada la contesa, molts particulars, en mostre d'agrai·ment cedeixen els seus
fons a l' Arxiu. Aquesta política de recollida de fons, basada especialment en les
adquisicions, els encarrecs i més esporadicament les transferencies, no només no
s'atura, sinó que continua i s'incrementa, amb epoques més brillants i d'altres
més fosques, la llarg deis anys 40 i fins els 90.
L'any 1993, es produeix un punt d'inflexió important per a I'Arxiu Fotografíe. En el marc d'aplicació del Projecte d'ordenació d'arxius1, després d'un estudi
detallat sobre els fons fotografics gestionats en els diferents arxius i oficines municipals, es decideix unificar els arxius fotografíes més signifieatius amb la finalitat de crear un únie centre dedicat a la fotografia per garantir la millor eonservació i organització d'aquests documents que, perles seves característiques,
esdevenen especialment delicats. D'aquesta manera es produeix l'annexió a la
Secció de Fotografíes de l'AHCB de dos arxius organitzats: l' Arxiu Fotografíe de
Museus (AFM), el setembre de 1993 i l'arxiu de !'Oficina Tecnica d'Imatge (OTI),
el febrer de 1994. Paral,lelament es va incorporar els fans de Barcelona Holding
Olímpic, SA (HOLSA), el gener de 1994.
En aquest procés d'unificació, no solament s'annexionen i incorporen els
fons fotografíes, sinó que també ho fan els tecnics que hi treballen i els serveis
que s'ofereixen. En uns mesos, la Secció experimenta un notable eanvi que
1

ALBERCH FUGUERAS, Ramon. Projec/e d'Ordenació d' Arxius. 4 volums. Barcelona, mar~ 1988 (Document
no publicat)
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cal pautar: integració de fons fotografics amb organitzaci ons arxivístique s
molt diverses í acoblament de distintes dinamiques i processos de trebalL
Es va iniciar, així, un llarg i complex període de canvi i integració amb l'objectiu d'aconsegu ir homogene'itzar i actualitzar l'organitzac ió arxivística i potenciar la conservació deis fons. Aquest procés de normalitzac ió va culminar
l'any 2000 amb la redacció i posada en marxa del Pla de viabilitat de I'Arxiu
Fotogriific 2000-20032•
Així dones, l'any 2000, partint de la situació en que 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, s'elabora un pla de viabilitat peral'AF.
L'objectiu era aconseguir un nivell adient d'organitzac ió i conservació deis documents per, així, poder iniciar les accions necessaries per garantir la conservació
definitiva de les fotografíes i la seva accessibilitat en un calendari preestablert. El
pla tenía tres eixos vertebrador s principals:
l. Creació d ' un equip de treball
2. Reorganització deis fons
3. Consecució de les instal-lacions i els equipament s adients

1. La creació d'un equip de treball

Per assolir els objectius proposats en el pla de viabilitat calia en primer
terme crear un equip de treball cohesionat que permetés una coordinació precisa
i garantís una atenció al públic optima. Dins de les possibilitats que l' Adminístració ofereix (poques persones), es va crear aquest equip, el qual es reunía un
cop per setmana per coordinar totes les tasques de reorganització.
2. La reorganització deis fons

La gran quantitat de documents que conté l' Arxiu, la manca d ' espai, l'esforc;
per compaginar el normal funcionament del servei mentre es treballava en la
reorganització deis fons i la falta d'informació sobre la procedencia de les fotografíes van ser factors determinan ts en el desenvolup ament d'aquest complex
projecte. La reorganització es va fer en cinc anys, amb la participació de gairebé
tot el personal de l'AF i el reforc;: d'algunes persones més, contractade s una a
temps complet i les altres només durant uns mesos.
El desenvolup ament d 'aquest projecte es dibuixa en quatre fases que es van
desenvolup ar en els anys següents: Fase I (2000), Fase II (2001-2003), Fase III
(2003-2005) i Fase IV (2006)
En primer lloc, es va fer la revisió completa de tots els fons. A partír de la diversítat de material que sorgia, es van establir uns criteris per definir la tipologia
2

OOMENECH FERNÁNDEZ, Sílvia. Pla de viabilital de l'Arxiu Fotograftc de l'Arxiu Historie de la Ci11tat

2000-2003. Barcelona, 2000 (Docume nt no publicat)
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dels documents i la idonei:tat dels documents objecte de conservar-s e a l' Arxiu
Fotografic. Una vegada determinats els documents que en formaven part, el
pas següent va ser coneixer i delimitar les agrupacíons documental s (fons i colleccions).
Després de fer un estudi del material de l'Arxiu, es va constatar que el 2000,
any d'inici d'aquest projecte, el 70% de les fotografies no estaven agrupades per
procedencie s o fons (ni físicament, ni intel•lectualment), ambla dificultat afegida
que, en molts casos, ni tan sols es coneixia la procedencia de cada document. Així
dones, la tasca principal i, al mateix temps, la més laboriosa de tot el procés de
reorganització fou unir les fotografies de I'Arxiu en agrupacions documental s
responent al principi basic de l'arxivística de respecte a la procedencia de les
fotografies en funció del seu productor.
Es va iniciar, així, un treball d'investigació fotografía a fotografia amb l'objectiu de coneixer la procedencia de cada una. La finalitat era doble: d'una banda,
tornar a unir les fotografíes amb una mateixa procedencia; de l'altra, cercar la
informació necessaria de cadascuna d'elles. La tasca fou feixuga i delicada, ja
que no existien gaires fonts a les que acudir. El fet que les fotografies haguessin
passat per tantes rnans i, consegüentm ent, haguessin estat objecte de diferents
procedimen ts documental s complicava rnolt més el quefer, sovint resultava
difícil diferenciar entre una anotació d'origen i una anotació d'antics arxivers.
Per tot aixo, s'estudia amb profunditat les diferents fonts utilitzades per assignar
la procedencia de les fotografies, basicament llibres de registre de docurnents,
documentac ió administrati va, anotacions en les fotografíes i notes que acornpanyaven les fotografies, i es van establir uns criteris d'interpretació que es van
aplicar regularmen t en tots els casos.
D'aquesta ardua tasca d'investigac ió va néixer una llarga !lista de procedencies, diferenciant, en primer lloc, entre els fons de procedencia municipal i els
fons de procedencia no municipal (públics o privats).
Els fons municipals van quedar clarament delimitats i només calgué cercar
núormació sobre l'organ que els produí. Quant als fons de procedencia no municipal, primerament, calia tenir més informació sobre cadascuna de les procedencies. Per aixo es va crear un instrument nou que es va anomenar Fitxa de
procedencies. Cada fitxa conté la informació basica que descriu cada procedencia:
nom de la procedencia, data i forma d'ingrés, referencia a les fonts d'on es va
obtenir la informació, historia de la persona física o jurídica (informació sobre
la persona i la seva possible,relació amb I'Arxiu), fonts complemen taries utilitzades per esbrinar la procedencia i observacions diverses. Aquestes fitxes van
servir per delimitar coqectamen t i definitivam ent les agrupacions docurnental s i
van ajudar en l'aplicació del Quadre d'organitzac ió de fons i en la posterior descripció arxivística deis fans.
A partir d' aquest treball basic i imprescindi ble es va crear l'anomenat Registre
de procedencies, que és l'eina que conté la informació basica necessaria de totes les
agrupacions documental s de procedencia externa a l' Ajuntament de Barcelona
(pública o privada) ingressades entre 1917 i 2005 (any de finalització de la reorganització). El Registre de procedencies és dones, l'instrumen t que fa la fundó de
registre d 'ingressos, és a dir, dóna constancia de totes les procedencie s de tots
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els docurnents 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 pas següent
va ser establir la categoria de cadascuna d'elles. Les característiques de les
fotografies coma documents d'arxiu, juntament arnb altres trets que defineixen
el procés de formació de l'AF, van provocar que les fotografies arribessin en
petits conjunts o de forma individualitzada. El resultat va ser la gran quantitat
d' agrupacions documentals que conté I'Arxiu. Pero to tes elles no podien tenir
la categoría de fons arxivístic en el Quadre d'organitzacíó de fons, ja que
llavors es desvirtuaría la nació de fans i es donaría una falsa imatge sobre els
fons de l'Arxiu. Per aquesta raó, partint deis coneixements profunds de les
agrupacions documentals i de la teoria arxivística, es van establir uns criteris,
al més objectius possible, per definir quins d'aquests conjunts haurien de tenir
la categoría de fons en el Quadre d'organització i quins passarien a formar part
de les col-leccions factícies.

Foto 3. Fons Lola Anglada Oordi Calafell)
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Es va considerar fans a totes aquelles agrupacions documentals que constitueixen un conjunt organic de documents, produi:des o reunides per una persona
física o jurídica, pública o privada, coma conseqüencia d'una activitat o gestió,
que estan formades per 50 o rnés fotografies, que presenten una integritat del
conjunt documental en si rnateix í un grau de vinculació del conjunt fotografíe
amb la persona física o jurídica que l'ha generat o acumulat. Entre les agrupacions documentals existents que s'integren coma fons al Quadre d'organització,
existeixen alguns conjunts que no tenen l'accepció de fans arxivístic (fotografíes
reunides com a conseqüencia d'una activitat), sinó la de col-lecció (fotografíes
reunides, per motius diversos, a posteriori de la seva creació, no formen conjunts
organics de documents).
Es va considerar col-lecció factícia una forma d'agrupar les fotografies no
organica que s'estableix a posteriori de la creació dels documents i que no ve
donada ni per l'organ productor, ni per la seva procedencia, sinó que l'estableix
el mateix Arxiu seguint unes pautes predeterminades amb l'objectiu d'organitzar la docurnentació. Formen part de les col·leccions factícies tates aquelles
fotografíes de les quals es desconeix la seva procedencia, així corn aquelles de les
quals es coneix la seva procedencia, pero que no reuneixen les característiques
que permeten que siguin considerades fons del 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 que es presenten
les fotografíes i les característiques tecniques d'aquestes. D'aquesta manera es
creen conjunts coherents i susceptibles d'un tractarnent arxivístic i de conservació
adequat i de futures subdivisions. En total s'han creat set col-leccions factícies.
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

Col-lecció de negatius: inclou el material fotografic en negatiu (fotografíes en
les quals els tons foscos i clars són oposats als de la realitat fotografiada).
Col-lecció d'estereoscopics: inclou fotografíes estereoscopiques positives i negatíves sobre qualsevol suport (fotografíes amb dues imatges identiques a
banda i banda d'un mateix suport i fetes perque siguin vistes amb un visor
que dóna una imatge arnb relleu).
Col-lecció de positius directes de camera: inclou irnatges positives obtingudes
a través de procediments fotografíes directes de carnera del segle XIX (daguerreotips, ambrotips i ferrotips).
Col,lecció de postals: inclou les targetes postals il-lustrades i dissenyades
per circular per correu al descobert. Les imatges que contenen poden
haver estat obtingudes per procediments fotografics o fotomecanics. Són
el producte d'un editor.
Col-lecció d'albums: inclou fotografíes aplegades, relligades o no, amb una
finalitat col-leccionista o de difusió.
Col-lecció de posítíus sobre vidre: inclou irnatges positives arnb suport de
vidre, des de Uantemes magiques o altres positius sobre vidre fets per ser
projectats fins a autochromes.
Col-lecció de positíus sobre paper: inclou qualsevol copia positiva sobre
suport paper de qualsevol procediment fotografíe. S'exclouen les estereoscopiques, les que formen part d'albums i les postals.
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El pas següent fou aplicar el Quadre d'organítzació de fons de l'Arxiu
Municipal de Barcelona seguint els críteris del seu manual d'interpretació í
ús.
El procés de reflexió i estudi sobre la classificació de1s fons fou Uarg i profund.
Finalment pero, només es va classificar el subfons Ajuntament de Barcelona
(unitats centrals), jaque es l'únic del que l'Arxiu Municipal de Barcelona dísposa
de quadre de classificació: Quadre de classíficació uniforme AIDA.3 Tal com indica
el Quadre, aquestes fotografies són conseqüencia d'alguna funció de les unitats
centrals de l'Ajuntament de Barcelona i són de cronología contemporania. En
l'aplicació del Quadre, van sorgir 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, aquest ha estat aplicat a documentació textual,
per la qual cosa sovint resulta complicat adaptar-lo a la documentació fotografica. Finalment, el Quadre es va aplicar a nivell de secció. En total s'han creat
10 seccions.
Pel que fa a la resta de fans, es va optar perno classíficar-los, princípalment,
pels següents motius: l'Arxiu té molts i molt diversos fons que requerírien un
estudi profund i possiblement l'elaboració de diversos quadres, l'apliació d'un
quadre de classificació tematic no tindria cap sentit ja que no respectaría l'estructura basica de cada fons, hores d'ara, l'AMB no disposa de més quadres de
classificació funcionals o organics per a la resta de fons i la inversió i el cost per
elaborar-los, en el cas de la documentació fotografics, és inversament proporcional als resultats de la seva aplicació. Així dones, restem a !'espera de nous
estudis i treballs de classificació.
L'últim pasen el desenvolupament del projecte fou la descripció deis fons,
deis subfons, de les col-leccions i de les seccions. Per aixó es van utilitzar els
forrnats de descripció corresponents del Manual del metode de descripció del sistema
AIDA:4 format O (fons documentals), pera fons, subfons i col·leccions, i format
l (agrupacíons documentals), pera seccions. La forma en que es conté la informació en cada fitxa descriptiva és la que indica el Manual, així com la que recomanen les normes de descripdó de documents fotografics de l'AF. També s'han
tingut en compte alguns referents normatius, com ara la NODAC.5 En total es
van descriure 106 fons, 10 subfons, 7 col-leccions i 10 seccions. Iota aquesta informació es recull en l'aplicatiu informatic utilitzat per a la gestió deis documents de
l'Arxiu Municipal de Barcelona.6
El procés de treball conjunt de totes les fotografíes de l'Arxiu per reorgantizar-los, va anar acompanyat d'una important tasca de conservació de les fotografies, la qual es va dur a terme paral·lelament i de forma coordinada amb
el tractament arxivístic deis fons. La tasca de preservació dels fons va consistir
basicament en la reorganització dels diposits, la redacció del Projecte de conser3

ARXlU MUNICIPAL DE BARCELONA. Quadre de classificació uniforme de l' Ajuntament de
Barcelona.
• BAYÓ, Gemma et ali. Manual del mctode de descripció del sistema AIDA. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 2003
Norma de descripció arxivística de Catalunya.
6
Albalá. Sistema integrado de gestión de centros archivísticos.
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vació de les fotografíes de l'AHCB-AF,7 el tractament de preservació mínim de les
fotografíes que estaven més malmeses i la realització d'informes de condicions.
✓

La reorganització deis diposits va suposar la reinstal-lació de tot el
material en espais diferents, intentant mantenir la integrítat dels fons i
tenint en compte la seva posterior i gradual ubicació en diposits nous.
Per aixo es van fer les següents intervencions: segregat tot el material no
fotografic, numerar tots els prestatges separant el material catalogat que
havia passat el procés de preservació del material tractat a nivell de fons;
ordenar les unitats d'instal•lació de les fotografíes inventariades i assignar
una signatura topografica d'unitat d'instal-lació per cadascuna d'elles. En
la darrera fase de descripció es tornaren a reubicar els materials en unitats
d'instal-lació segons agrupacions documentals definitives amb noves signatures topografiques.
✓ El Projecte de conservació de les fotografíes de l'AHCB-AF és un document
que recull la normativa basica i les tasques que s'han de fer en materia de
conservació de les fotografies de 1'Arxiu.
✓ El tractament de preservació mínim de les fotografies es va fer a nivell de
fons i només es va intervenir (neteja i condicionament i en pocs casos restauració) en aquelles fotografíes que estaven més malmeses.
✓ Els informes de condicions, són les fitxes descriptives pel que fa a tipologies i estat de conservació de les fotografies, que s'han realitzat pera tots
i cadascun deis fons i que han permes coneixer les tipologies del' Arxiu,
així com determinar-ne l'estat de conservació.
La revisió i l' analisi de tates les fotografíes de l'Arxi u per reorganitzar els
fons va permetra concretar un primer nivell d'avaluació. La formació, evolució
i funcionament de I' AF al llarg de tots els seus anys de vida han contribuit a
1'acumulació de material fotografic que, tot i que el seu moment tenia valor informa ti u per a I'Arxiu, ara per ara no té el valor documental que correspon a un
arxiu historie.
Així dones, tenint en compte els criteris d'admissió de fotografíes a I' Arxiu
Fotografíe i coneixent amb seguretat els propis documents de l'Arxiu, després
de realitzar tot el procés de reorganització dels fons, es van propasar diversos
conjunts per fer els estudis necessaris d'avaluació. Aquest primer nivell d'avaluació esta basat en la multiplicitat deis documents:
✓

✓
✓
✓

Reproduccions fotografiques en positiu i en negatiu de documents d'altres
seccions de l'AHCB, de revistes i de foto grafies originals que no estan a
l'AF.
Reproduccions fotografiques en negatiu d'originals en paper de l' Arxiu
Fotografíe.
Duplicats de fotografies originals de 1' AF que no aporten cap valor afegit.
Reproduccions o duplicats dels fons privats que han estat catalogats.

7 TORRELLA, Rafe!. Projecte de co11servació de les fotografíes de l'AHCB-AF. Barcelona, 2005 (Document no
publicat)
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Fets els estudis oportuns, es fara una proposta d'avaluació a la Comissió de
Tría i Elíminació de la documentacíó municipal (CTE).
Finalment, al Ilarg de l'any 2006 es va treballar ambla publicació de la Guia
deis fons i les col·leccions de l'Arxiu, la qual ha vist la Hum la tardur del 20078•
Per primera vegada l'Arxiu ofereix al públic un document que recull informació
precisa de tot el patrimoni que custodia.
En definitiva, el resultat d'aquesta llarga i ardua tasca ha estat molt positiu.
Ara per ara, l'Arxiu Fotografic coneix amb exactitud els seus fons i sap amb
precisió quin estat d'organització i de conservació presenten, cosa que permet
establir prioritats en l'execució de qualsevol tasca i preveure els recursos necessaris per a cadascuna d'elles.

3. Les instaJ.lacions i els equipaments

Des de la seva creació, I' Arxiu Fotografíe havia estat ubicat a la Casa de
I' Ardiaca , seu del' AHCB, pero l'any 1993, durant la reforma d'aquest edifici i,
cohincidint amb l' annexió a l' AF de l'Arxiu Fotografíe de Museus i de l'Ofícina
Tecnica d'Imatge i la incorporació deis fons de HOLSA, l'AF es trasllada a la
segona planta del Convent de Sant Agustí, gaudint així per primera vegada d'un
local propi.
El trasllat, va suposar una ampliació i millora deis espais i deis equipaments.
Per primera vegada es dísposava de laboratori fotografic propi, d'equipament
fotografic, d'una sala de consulta amplia í, sobretot, d'un diposit amb control ambiental. Pero, tot í amb aixo, l'espaí era massa redu'it i poc adequat per conservar
el valuós i singular material fotografíe que atresora l' Arxiu i per fer qualsevol
treball d'arxiu, preservació i dífusió.
És un fet, que durant els anys vuitanta i noranta, l'evolució del sector arxivístic catala es va adre~ar a crear una infraestructura arxivística mínima, pero,
malauradarnent, l' AF no va assolir aquesta fita. Disposar d'un local adient i degudarnent condicionat va esdevenir un deis objectius de base per construir l'Arxiu
Fotografíe del futur. Des de I'any 2000 es va treballar per aconseguir aquesta fita,
la qual va veure la lluny l'any 2004 amb l'elaboració i l'aprovació del Projecte de
reforma i ampliació de l'Arxiu Fotografíe. El projecte va tenir coma fita aconseguir
l'espai i les condicions adequades per gara ntir la conservació del patrimoni fo-

tografic de I'Arxiu i possibilitar les accions necessaries per fer-lo accessible. Les
obres van comen~ar el setembre de 2005 i van finalitzar l'abril de 2006. Parallelament, durant aquests anys es va anar adquirint l'equipament fotografíe, informa.tic i de conservació necessari.
Finalment, el 24 d' octubre de 2006 s'inaugurava la nova seu del' Arxiu Fotografic. L' Arxiu, amb una superfície de 1.589 m 2, disposa d'espais condicionats i
degudament equipats per realitzar les seves funcions:
8

Barcelona Fotografiada: 160 anys de registre i representació. Guia deis fans i les col-leccions de l'Arxiu Fotografic de
l'Arxiu Historie de la Cíutat de Barcelona. Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, Arxiu Municipal de
Barcelona, 2007. (Coneixer Barcelona), 361 p.
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3.1. Espais de cornunicació pública
3.1.1. Vestíbul (73 m 2) : espai de recepció, primer nivell d'atenció a l'usuari
(telefonica i in sítu) i control d'accessos. Disposa dels aparells i el personal adients

per realitzar aquestes funcions.
3.1.2. Sala de consulta (80 m 2): espai dedicat a la consulta pública dels fons
fotografics i de la biblioteca auxiliar. Equipat amb una gran taula oval degudament il-luminada per a la consulta de les fotografíes originals, una taula de
Hum per a la consulta del material original de suport transparent i de sis taules
individuals pera la consulta per ordinador.
3.1.3. Sala d'exposicions (178 m 2): espai senzill i polivalent dedicat a l'exhibició de fons fotografíes. Equipat amb plafons mobils i ambla il-luminació adient
per exhibir fotografies.

1
.

t;,

Foto 4. Sala d' exposicions de [' Arxiu Fotografíe Uordi Calafell)
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3.2. Espais de treball
3.2.1. Despatxos (87 m 2): espais dedícats al treball d'arxiu, administració i

direcció. Equipat amb el mobiliari adient per cadascuna de les activitats que es
realitzen.
3.2.2. Sala de treball de fons fotografics (104 m 2): espai dedicat al tractament
de les fotografies, ja sigui per part del personal de l'Arxiu, ja sigui a través de
tallers de treball. També alberga la biblioteca auxiliar de l'Arxiu. Equipat amb
el mobiliari adient per les característiques físiques i tecniques de les fotografies
(taules de gran format, prestatgeries, etc.).

Foto 5.
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3.2.3. Laboratori de conservació {56 m2): espai dedicat al tractament de
preservació i restauració de les fotografies. Equipat amb taules mobils de gran
format, una zona humida amb aigua calenta i tot I'equipament necessari per
tractar fotografíes (lupa triocular, medidors, premsa, etc.).
3.2.4. Laboratori de reproducció (47 m 2): espai dedicat a la reproducció fotografica. Equipat amb un sezill equip informa.tic (escaner i ordinador) pera la
digitalització d'algunes fotografies i estudi de reproducció (camares, para'igues,
densitometre, focus, trípodes, etc.)

111

•

Foto 6.

Laboratori de reproducció Uordi Calafell)
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3.2.5. Laboratori fotografic (22 rn2): espai dedicat al tiratge fotografic. Equipat
arnb tot el necessari per el treball (ampliadores, maquina de rentar paper, densitometre, planxa, marginadors, etc.)
Els vidres de les finestres de tots els espais on es treballa amb fotografies
incorporen filtres APA SLF /3, amb una absorció de UV de 99%, reflexió de IR de
12% i amb transmissió de Hum visible de 5%.
3.3. Espais de diposit
3.3.1. Magatzem (42 m 2): espai dedicat a l'emmagatzemantge del material
d'oficina i del material pel condicionament de les fotografíes.
3.3.2. Diposits (326 m 2): espais dedicats a la conservació de les fotografies.
Les fotografies que es conserven al'Arxiu es distribueixen en els diferents diposits
segons el nivell de tractament i el seu format, suport i cromia. En total hl ha set

--------
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Foto 7.
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diposits i un de provisional. Cada diposit rep el nom d'un fotograf relacionat
amb 1'Arxiu.
Diposit de consulta (38 m 2): conté les fotografies que estan a la consulta
pública i que encara no estan digitalitzades. Aquest diposit és provisional
i es preveu eliminar-lo quan les fotografies que conté es tractin a nivell
unitari.
l. Diposit Amadeu Mariné (43 m 2): provisionalment conté les fotografies
tractades a nivell de fons i col-lecció. Definitivament, es dedicara a positius sobre
paper.
2. Diposit Pérez de Rozas (42 m 2): provisionalment conté negatius tractats
a nivell de fons i col-lecció. Definitivament, es dedicara a negatíus de poliester i
devidre.
3. Diposit Jaume Ribera (44 m2): conté positius sobre paper.
4. Diposit Estorch (21 m 2): conté negatius de vidre i poliester.
5. Diposit Francesc Serra (19 m 2): conté negatius de nitrat i material en
color.
6. Diposit Josep Postius (44 m 2): conté positius de gran format emmarcats.
7. Diposit Josep Domínguez (75 m2): diposit de prearxivatge on es guarden
les fotografíes des que ingressen a l'Arxiu fins que es fa el tractament a
nivell de fons.
El diposit de prearxivatge esta equipat amb compactus.i disposa de control
d'humitat i temperatura.
Els diposits d'arxiu definitiu estan equipats amb el mobiliari específic pera
la millor conservació de cada tipus de fotografía: prestatges per a les caixes de
negatius i positius, ambla inclusió d'algun prestatge retractil pera ser usat com
a tauleta, planeres per a les fotografíes de gran format i pintes o graelles verticals
per a les fotografíes de grans dimensions emmarcades. Tot el mobiliari esta fet
de planxa d'acer inoxidable polida, laminada en fred i pintada amb pols epoxi
poliester al fom. Pel que fa a la climatització, la temperatura esta estabilitzada
en uns 20 ºC i la humitat relativa en un 50%, tret del diposit de nitrats, acetats i
color, on la temperatura es man té a 7 ºC i la humitat relativa entre el 40 i 50%. Els
aparells que renoven l'aire disposen de filtres de seguretat i tots el diposits tenen
doble porta de seguretat i ai:llament, així com instal-lacions de detecció i extinció
d'incendis per gas FE/13.
Pel que fa a la forma d'emmagatzemar les fotografíes i a la seva codificació
i, per tal de garantir la seva millor conservació, aquestes es guarden separadament segons la seva tipología (negatiu o positiu), suport, format i cromia. A
cadascun deis conjunts que es forma tenint en compte aquestes característiques
se li assigna un tipus de contenidor (suport secundari paper, funda Mylar,
fundes de solapes, paspartu, etc.) i un tipus d'unitat d'instal-lació (capses de
diferents tipus). Ara p er ara, en total hi ha 37 tipus d'unitats d'instal-lació diferents. Aquest sistema permet, alhora que requereix, un sistema de codificació
precís format per vuit elements i garanteix l'accés individualitzat a cada fotografia:
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l. Díposít

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modul: cos de dues prestatgeries, calaixer o conjunt de pintes
Conjunt vertical de prestatges, calaix o pinta
Prestatge
Tipus d'unitat d'instal-Iació
Núm. correlatiu de tipus d'unitat d'instal-lació
Núm. correlatiu de full dins la carpeta
Núm. correlaiu de document dins la unitat d'instal-lació, calaix o pinta.

Per exemple:
4.A.4.2.CN3.1.28. = diposit 4, cos de prestatgeries A, conjunt vertical de prestatges
4, prestatge Z, tipus d'unitat d'instal-lació CN3 (negatius de nitrat fins a 9x12cm), núm.
d'unítat d'instal-lació CN3 1, núm. corretaliu de docume11t dins la unitat d'instaUacíó
28

PoLíncA ·ue GESTió DE L'ARXIU FoTOGRÁffC

lnaugurades les noves instal-lacions de!' Arxiu Fotografic i publicada la guia
dels fons i les col-leccions de l'Arxiu sota el títol Barcelona fotografiada. Guia deis
fans i les col-leccions de l'Arxiu Fotografic de la Ciutat coma colofó del treball de
reorganització dels fons, l'AF ha iniciat una nova etapa en que, seguint els criteris

d'organització i funcionament establerts en l'etapa anterior, es volen assolir els
següents objectius:
l. Enriquir els fons de l'Arxiu amb noves adquisicions i amb la normalització i la sistematització de les transferencies municipals.
2. Desenvolupar els processos de catalogació i conservació deis fons a nivell
unitari.
3. Incrementar i aprofundir en les tasques de difusió

1. Ingrés de fons

L'Arxiu Fotografic és un deis arxius més rics de Catalunya, tant perla quantitat de fotografíes que alberga com per la seva qualitat i singularitat, pero si
mirem cap enrere i observem la trajectoria d'ingrés de fons a l'AF al llarg de la
seva historia, 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 les col-leccions que es conserven no responen a una forma unívoca de veure
1'Arxiu, sinó a moltes. Tenint en compte aquest factor i pensant en la definició
d'un Arxiu coherent amb les seves funcions, s'ha creat una política d'ingressos
propia amb la intenció de coordinar-la amb la resta d' institucions que custodien
fotografíes: Política d'ingressos de I'AHCB-AF9•
9

CALAFELL, Jordi, DOMENECH, Sílvia i TORRELLA, Rafe!. Política d'ingressos de I'AHCB-AF. Barcelona,
2002. (Oocument no publlcat)
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Factors com que la producció fotografica cada cop és més voluminosa, que
les fotografíes 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 aixó, la política d'ingressos de l'AF recull
els següents aspectes: pautes per admetre fotografies a l'Arxiu, formes d'ingrés i
condicíons en cada cas, i un recull i petit estudi d'aquells fons i col-leccions que
enriquírien i completarien el patrimoni de 1'Arxiu i sobre els quals es fa una tasca
de cerca i proposta d'adquisició.
Les formes d'ingrés i al procediment de treball es concreta de la següent
forma:

•

Transferencies (ingrés de fotografies de procedencia municipal):

El sistema de transferencies de documentació textual de l'Ajuntament de
Barcelona funciona regularment des de fa anys. No passa el mateix en el cas deis
documents fotografíes. L'espificitat d'aquests documents i la inexistencia d'unes
instal-lacions adients, són factors pels quals el sistema de transferencies de fotografies encara no ha estat normalitzat. Fins ara, dones, les fotografíes de procedenda municipal han arribat a l'AF en terminis no estabierts i de forma no
sistematitzada. En aquests moments es treballa en la definició del sistema: estudi
i concreció de les fonts de producció de fotografíes, establiment de terminis de
transferencia, sistematització del procediment documental i de preservació des
de les oficines, i normalització deis drets d'autor i usos de les fotografíes.

•

Ingrés de fons d'ambit no municipal (basicament compra i donació):

Hi ha dues vies per propasar I'adquisició d'un fons no municipal: l'oferiment
d'un ciutada i el suggeriment de I'Arxiu coma conseqüencia de l'estudi plantejat
segons la política d'ingressos. Es treballa paral-lelament en les dues direccions.
El procediment en els dos casos és el mateix, es fa un estudi del fons proposat
i s'elabora un informe de valoració ambles dades següents: argumentació de la
proposta d'adquisició, descripció de les característiques del fons i del seu estat
de conservació, definició del tractament arxivístic i de conservació que requereix
el conjunt, valoració economica del cost que tindria pera l'Arxiu la seva organització i conservació, taxació economica del fons, especialment en cas de compra,
i justificació de la proposta seguint les indicacions de la política d'ingressos. A
continuació ]'informe s'eleva a l'autoritat corresponent i, en cas afirmatiu, es
segueix el procedíment reglat per I'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1º en
l'adquisició de bens patrimonials fotografíes i, en cas negatiu, s'escríu una carta
al transmíssor exposant les raons perles quals no es pot adquirir el fons.

•

Producció propia:

És un fet que la riquesa deis fons de I'AF, no és deguda únicament al paper
actiu que l'AHCB-AF ha tingut sempre en l'adquísicíó de fons, sinó també a l'in10

Órgan que gestiona!' Arxiu Fotografíe de l' Arxiu Historie de la Ciutat.
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terés en l'encarrec i la producció propia. Després de quinze anys d'haver aturat
aquest procés i d'haver reflexionat sobre el tema, la conclusió és que malgrat
s'impulsi el sistema de transferencies i l'adquisició de fons d'ambit no municipal,
l'Arxiu continuara tenint un buit important per a l'estudi de la historia de la
ciutat. Perla qual cosa s'esta dibuixant un projecte de realització de reportatges
fotografíes de la cíutat de nova factura que pot tenir diferents vessants: els reportatges del fotograf de l'Arxiu, I'encarrec de reportatges a fotografs extems
o l'organització de projectes o missíons fotografiques ambla implicació d'altres
sectors de la ciutat.

2. Tractament arxivístic i de conservació

Sota aquest apartat s'inclouen tates aquelles tasques d'arxiu, documentació,
conservació i reprografía que es realitzen per assolir els objectius de l'arxiu: conservar i fer accessible el patrimoni que es custodia.
L'AF projecte el tractament arxivístic i documental deis fons amb la mateixa
importancia i precisió que el tractament de preservació. La conservació té una
especial consíderació en les fotografíes, príncipalment, per la transcendencia
deis suports (és tan important com el contingut), la delicadesa i complexitat deis
materials que formen l'objecte fotografíe, la diversitat de factors que els poden
afectar, i la feqüencia i abast dels deterioraments. Ambdues tasques, conservació
i arxiu, són imprescindibles i alhora complementaries, per aixo a l'Arxiu es treballen vinculades i en paral-lel.
Reorganitzats e1s fons, es treballa, principalment, a dos nivells:
-

Fans o col-lecció
Unitat documental

Nivell de fons i/o col-lecció:
Els fons que ingressen al' Arxiu, primerament, es col-loquen en el diposit de
prearxivatge (Diposit J. Domínguez). Després i, en el període maxim d'un mes,
es fan les següents tasques d'arxiu i conservació:
l. Registre d'ingressos. Es recull la informació basica relativa al conjunt documental que ingressa: núm. registre, data d'ingrés, modalitat d'ingrés,
nom de la procedencia, nom del fans o col-lecció i tipus de fons.
2. Quadre d'organització de fons. A cada fons o col-lecció se li assigna un
lloc en el quadre de I'Arxiu Municipal de Barcelona (AMB).
3. Classificació de les fotografies del Fons Ajuntament de Barcelona a nivell
de secció a les que es pot aplicar el quadre pera la documentació contemporania.
4. Documentació. Recerca de la informació necessaria per a la seva descripció i conservació.
5. Descripció. Es descriu l' agrupació documental seguint les normes de
l'Arxiu.
6. Conservació. Tractament mínim a nivell d'agrupa ció
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7. Codifícació. S'assigna la signatura topografica a nivell de fons (unitats
d'instal-lació)
8. Informe de condicions. Elaboració de la descripció físico-tecnica i de conservació.
9. Arxivament. Els fons es guarden en un deis diposits provisionals peral
material tractat a nivell de fons (Diposit Amadeu Mariné o Diposit Pérez
de Rozas).

Nivel] d'unitat documental:
Seguint els criteris establerts per l' AF que defíneixen la prioritat en el tractament unitari deis fons, es realitzen les següents tasques:
l. Registre de tates les fotografíes amb un número únic i correlatiu.

2. Recerca sobre les fotografíes ambla finalitat de coneixer a fons el material
amb que es trebaUara i, així, aconseguir resultats optims i precisos.
Aquesta tasca de coneixenc;a deis documents es fa a quatre nivells: procedencia (coneixer l'origen deis documents i els seu context de creació
i acumulació), autoría (analisi formal deis documents, contextualitzada
amb dades histbriques i bibliografiques), contingut (recerca sobre els
conceptes i la iconografía representada en les imatges contingudes en les
fotografíes) i tecnica (identifícació i peritatge de les fotografíes).
3. Estudi d'avaluació i, si s'escau, proposta
4. Reprografía, basicament, digitalització. L'objectiu de la digitalització és
doble: la millor accessibilitat deis usuaris als fons, tant per a la consulta
com pera l'obtenció de reproduccions, i la preservació deis documents
originals (evitar els seu ús quan no és necessari). La forma i els mitjans
en que es digitalitzen les fotografíes i els valors de la digitalització es
concreten en fundó de cada projecte i dels usos que tindra.
5. Tractament de conservació i/ o restauració. Es realitza un reconeixement
i valoració deis objectes fotografics i dels seus deterioraments amb la
finalitat de fer diagnostics i coneixer millor quin és el tractament més
adient en cada cas. Posteriorment s'apliquen els processos de conservació més adequats, preventius o de restauració. 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.
6. Elaboració d'Informes de condicions (descripció físico-tecnica) només
d'aquelles fotografíes que es restauren i d'aquelles que ho requereixen
per raons específiques.
7. Codificació de totes les fotografíes seguint els criteris, ja explicats en
l'apartat sobre les instal-lacions.
8. Descripció i indexació de les fotografies. La descripció es realitza seguint
el Manual del metode de descripció del sistema AIDA (eina que pennet descriure el contingut i les característiques de tots els documents que conformen el patrimoni documental municipal). Per controlar la forma en
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que 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 tecnica,
identifícativa o administrativa.
✓ Un segon nivell, basicament per als camps que fan referencia al contingut
(resum i descriptors). S'estableix el control mitjan~ant eines de descripció
complementaries, com ara vocabularis controlats (Tesaure BIMA 11 ), normes
de descripció i normes d'indexació específiques pera fotografíes.
✓ Un tercer nivell sobre el contingut de tots els camps que realitza !'administrador del centre del sistema, a posteriori de la descripció.
9. Emmagatzematge en el diposit corresponent segons cada tipus (negatiu o·
positiu), suport, format i cromia.
Paral-lelament al tractament d'arxiu, conservació i reprografía es fa l'administració i manteniment de les eínes necessaries en aquestes tasques: Quadre
d'organització de fons, registres, sistema de gestió documental, normes de descripció i indexació, vocabularis controlats, control i valoració ambiental, gestíó de
diposits i protocols d'actuació.

Projectes específics actualment en manca
Avaluació

Malgrat que l'avaluació és una tasca molt poc aplicada en la documentació fotografica, ara per ara, s'ha convertit en una comesa imprescindible, ja
que l'acumulació i la duplicació de documents sense excessiu interes és un fet
•molt habitual: freqüentment aquests documents afavoreixen el fet que d'altres
realment valuosos, i tal vegada únics, restin ignorats en els diposits en condicions
precaries esperant que siguin tractats. A més, any rere any la producció fotografíca creix exponencialment i conservar-la tota esdevé una missió ímpossible
d'assolir.
A día d' avui, l'Arxiu esta treballant en 1'avaluació de les reproduccions fotografiques, a partir dels conjunts sorgits de la reorganització dels fons i ho fa
definint els conceptes d'original i copia aplicats als documents fotografics. El pas
següent de l'avaluació és la selecció d'originals fotografíes, la qual es treballa en
paraHel al tractament unitari dels fons.
Reprografia

Projecte de reprografia
Projecte que determinara i normalitzara que cal reproduir, quan i de quina
manera es fa en cada cas. Aquest projecte és obert i ha de servir per sistematitzar
i ampliar els treballs de reproducció de l' AF. No es tracta, exclusivament d'un
treball teoric, sinó que va acompanyat d'una normalització de les feines com a
11
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conseqüen cia de les practiques de 1'Arxiu. Óbviamen t esta absolutament coordinat amb el projecte de conservació dels fons.
Tractament deis nitrats i acetats
Ates que l' Arxiu conserva un gran volum de document s fotografíes de suport
acetat i nitrat que presenten deterioram ents greus, que els materials fotografíes
amb base plastica d'acetat i nitral són especialm ent delicats i que es disposa d'un
diposit en condicions per a guardar-lo s (Diposit Francesc Serra), s'ha íniciat un
procés de treball amb aquests materials per tal garantir la seva conservació i accessibilitat.
El treball consisteix en: la delimitació de les fotografíes de !'Arxiu en base
d'acetat i nitrat, l'estudi deis materials i el seu desarxiva ment, la duplicació, si
s'escau, i la codíficació i l'arxivame nt d'original s i de duplicats.
3. Comunica ci6 pública

Una part molt important i objectiu basic de l' AF en aquesta nova etapa és
la comunicació pública. Per tal de difondre el patrimoni fotografic custodiat,
promoure el coneixement de la fotografia barcelonin a i deis seus autors, incrementar i rnillorar el coneixernent sobre conservació i tractamen t document al de
les fotografíes, així com per fomentar la investigació i el coneixem ent de la fotografia, la comunicació pública es planifica en dos sectors.
-

La consulta pública
La difusió patrimoni al

3.1. La consulta pública
L'Arxiu Fotografic ofereix d'un servei de consulta pública dels fons fotografics i de la biblioteca auxiliar especialit zada en fotografía . Per regular
la consulta es disposa de diversos instrumen ts: Normes d'accés, consulta i reproducció de la documentació de l'Arxiu Historie de la Ciutat, normativa interna
de l'AF específica pels documen ts fotografíes i eines de gestió de la consulta.
Aquests instrumen ts ajuden en la conservac ió i en la millora de l'accés als fons
i inclouen aspectes tan important s com les condicion s de consulta deis fons,
la relació de fons que s'ofereixen a la consulta pública, a quelis que estan a la
reserva, les condicion s de reproducc ió deis fons, els instrumen ts d'accés i de
gestió, etc. També es disposa d'un Registre de consultors que permet coneixer
la identitat deis consultor s, els temes de consulta i els motius de la consulta,
i del qual s'extreuen important s informaci ons per millorar la gestió de la
consulta.
De la gestió de la consulta se'n deriven, principalm ent, dos serveis:

Servei de reproducció

Permet a l'usuari obtenir reproduccions fotografiq ues, fílmiques i fotocopies. Els tipus de reproduccions que s'ofereixen, així com les tarifes que
l'usuari ha d'abonar per obtenir-les, es regulen a través de les taxes muniÁRXIUS D'IMATGES
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cipals12 i dels preus privats del l'ICUB. 13 Per normalitzar la sol-licitud de reproduccion s existeixen dos formularis: el Fu/! de sol-licitud de reproduccions foto grafiques i filmíques de l'ICUB i l' Autorització d'tís de reproduccions Jotogriifiques i
Jílmiques de l'ICUB. El primer s'utilitza pera qualsevol usuari i pera qualsevol
ús, mentre que el segon és imprescindi ble quan les reproduccio ns sol-licitades
són per a usos comercials. Ambdós contenen informació basica sobre el sollicitant, sobre les dades del document sol-licitat, sobre les característiques de la
reproducció requerida i incorporen les condicions a les quals se sohnet l'usuari
ambla sol-licitud. Les reproduccio ns fotografique s es realitzen al mateix Arxiu,
mentre que les reproduccio ns fílmiques, que només s'autoritzen en casos molt
puntuals i extraordina ris, les fan els mateixos usuaris. Els documents reprodu'its es lliuren a l'usuari degudamen t documental s i s'adjunten els drets que
acompanyen la cessió.
Les tarifes de reproducció són de dos tip us: taxes municipals i preus privats.
Les taxes fan referencia a la cessió de la reproducció i inclouen el cost del material
de la reproducció. Aquestes taxes són obligatories per a tots els usuaris i per a
qualsevol ús, i el seu cost oscil-la en fundó del tipus de material que s'adquiteixi.
D'altra banda, els preus privats només s'apliquen pera usos comercials, sempre
que l'Ajuntament de Barcelona sigui titular deis drets d'explotació. Aquests
varíen en fundó de l'ús final que es faci de la imatge: premsa, editorial, publicitat, etc.
Servei de préstec:

Atesa la fragilitat de les fotografies, no es fan préstecs a altres dependenci es
de l'Ajuntamen t de Barcelona. Només es fan préstecs temporals amb motiu
d'alguna exposic:ió o un altre tipus d'activitat de difusió cultural amb el compliment previ deis requisits de l'Arxiu. Així dones, no es fa cap préstec que no
garanteixi !'optima conservació deis documents, així com tampoc no es presten
fotografíes que presentin un estat de conservació delicat. Els préstecs sempre van
acompanyats d 'un Informe de condicions del' AF on s'especifica l'estat de conservació deis documents en el moment del préstec.
Projecte de venda de fotografies a través d'Intemet
El mar\ de 2004, després d 'un procés de dos anys d'estudi, es va iniciar un
projecte pilot de venda de reproduccions fotografique s per a usos comercials a
través d'Intemet, on p rofessionals del marketing realitzen les accions oportunes
per difondre i per vendre les imatges.
De sempre, les fotografíes de l'Arxiu han estat molt consultades , tan.t per
investigadors com per altres tipus d'usuaris, pero en els últims anys és un fet
remarcable que les fotografies són més sol·licitades pera usos comercials que per
a usos d'investigació. Editorials i mitjans de comunicació, tant a nivell nacional
com internaciona l, són els principals usuaris. Aquest tipus de client requereixen
les fotografíes per múltiples necessitats, a l'hora que demana respostes rapides
Aprovades anualment pel Ple municipal i publicades en una ordenarn;a fiscal al But/letí Oficial de la
Prauíncia de Barcelona.
13 Aprovats i publicats perla Junta de Govem de l'Institut de Cultura de Barcelona.
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i de qualitat. Aquest fet, junt amb altres com !'actual necessitat d'imatges que té
la societat i la singularitat i qualitat de les fotografies del' Arxiu, van motivar el
plantejament d'iniciar la consulta i la venda 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, trabar un mitja de venda de les fotografíes rnés
rendible i que arribés rnés lluny.
Partint d'aquesta premissa, l'Arxiu i els serveis cornercials de l'ICUB vam fer
un estudi per valorar la viabilitat del projecte, després del qual es va fer un contracte d'agencia. El contracte contempla que l'adjudicatari (una empresa privada)
comercialitzi les reproduccions deis originals fotografíes del' Arxiu nútjanc;ant la
seva propia pagina web i les posi a disposició deis compradors en format digital
seguint les condicions tecniques i administratives que es van pactar de mutu
acord entre !'empresa adjudicataria í l'Arxiu. Ates que és impossible introduir
tates les fotografies consultables de l'Arxiu, el projecte es va posar en rnarxa amb
la incorporació de 5000 imatges a les quals en posteriors anys s'han afegit unes
2000més.
Aquest projecte ha permes un millar i més facil accés a les fotografíes de
l' Arxiu, alhora que ha facilitat el coneixement de l' Arxiu en ambits fins ara poc
habituals.
3.2. La difusió patrimonial

Fins al dia d'avui, exposicions i publicacions han estat els eixos de la difusió
a l'Arxiu Fotografíe. Les exposicions i les publicacions responen a criteris basics
de difusió de l'AF: un treball científic de base i l'objectiu d'articular un discurs
amb els fotografíes i no solament d'ensenyar-les.
Amb l'ampliació i la reforma del' Arxiu i la nova organització arxivística deis
seus fons es preveu 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 fotografica, en col·laboració amb tecnics especialitzats en la materia i
amb institucions que s'hi dediquen; donar a coneixer l'Arxiu i les tasques que s'hi
realitzen a través de visites comentades i del material de comunicació necessari;
realitzar formació sobre conservació i tractament documental de fotografíes, a
través de cursos, tallers o seminaris; col-laborar amb altres entitats públiques o
privades en projectes fotografíes que fomentin el coneixement de la materia i la
creació en fotografia; dibuixar una línia d'exposicions pera la sala d'exposicions
que permeti divulgar els fons i l'intercanvi amb altres entitats; dissenyar una línia
de publicacions propia dels fons de l'Arxiu arnb els criteris tecnics ja establerts,
o fer productes de "comercialització" per a la millor difusió i la bona imatge de
l'AF.
Exposicions a la sala de l'Arxiu Fotografic

Ambla inauguració de la sala, s'inicia una nova línia d'exposicions que de
forma acurada, dinamica i amena permet mostrar el p atrimoni fotografíe que es
conserva al'AF. El programa d'exposicions inclou, ara per ara, dues exposicions
a l'any. Preferentment s'exhibeixen les fotografíes del' Arxiu, pero es preveuen
els intercanvis i els projectes de col-laboració amb altres entitats.
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El projecte s'inicia, l'octubre de 2006, amb la presentació de l'exposició
"Entre la crónica i l'imaginari. Fotografies de la Segona República", que mostra
a través de les fotografíes de l' AF l'imaginari republica a la Catalunya dels anys
trcnta. La primavera d'enguany, es presenta la segona mostra "Fons fotografic"
amb l'objectiu d'ensenyar fotografíes belles i singulars que es troben a la reserva
de I'Arxiu. Actualment, es treballa amb al propera exposició que s'inaugurara el
proper desembre. Es tracta d'una selecció que enfatitza el rigor formal i !'impacte
de la imatge del treball fotografic de registre que l'Ajuntament de Barcelona va
recopilar en forma d'albums sobre la transformació de la muntanya de Montju1c.
Óbviament de cada exposició s'elaboren els elements de comunicació més adients:
punts de llibre, postals, posters, banderoles, etc.
Publicacions
Les publícacions s'enfoquen en dues vessants: una línia de producció propia
i, una altra amb col-laboració amb l'empresa privada.
Pel que fa la línia de publicacions de producció propia, es tracta de petites
edicions en que s'ha donat emfasi especial a la qualitat, al respecte a la fotografía i a la funcionalitat. Alguns volums recullen l'essencia de les exposicions,
d'altres els nous ingressos al centre i d'altres els treballs d'arxiu i conservació dels
conjunts fotografics.
Quant a la línia de publicacions en col-laboració amb l'ambit privat, es tracta
d'acords amb empreses editorials pera la publicació de llibres de fotografia de
difusió massiva, on la coherencia i la qualitat del contingut i d'impressió són
factors imprescindibles.
Exposicions virtuaJs al web de l'AMB
L'any 2003 es va iniciar una forma senzilla i interessant de difondre els fons
del'Arxiu: les exposicions virtuals penjades al web de I'AMB. En una primera fase
(2003-2006) es va treballar amb exposicions planes. L'any 2004 es penja el primer
i pioner projecte "Fotografíes de Barcelona. Cronica i Anecdotari". Es tracta d'un
cicle d'exposidons format per una selecció tematica centrada en quatre conceptes
que, a partir de l'anecdota, mostren el dia a dia i la historia de la ciutat. L'any
2006, coma complement de l'exposició que s'organitzava a la sala d'exposicions
del' AF que commemorava el 75e aniversari de la Segona República, es penja una
mostra titulada "36 fotografíes de l'any 36", la qual proposava un viatge cronologic fet de retalls, de trossos de vida deis ciutadans que van haver de conviure
amb un intens període historie. Enguany s'inicia una segona fase d'exposicions
virtuals més dinamiques i interactives. La primera mostra s'integrara i sera un
element més de l'exposició que el proper desembre s'inaugurara a la sala d'exposicions de l'Arxiu Fotografic.
Exposkions a la Sala Xavier Miserachs

Des de l'any 1998, encara que no de forma periodica, l'AF col-labora en el
programa d'exposicions de la Sala Xavier Miserachs del Palau de la Virreina.
Aquesta sala esta dedicada exclusivament a la fotografia. Els anys 1998 i 2000 es
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participa, respectivament, i coincidint ambla Primavera Fotografica de Catal unya,
ambles mostres "Amadeu i Audouard, fotografíes d'escena" i "Frederic Ballell,
fotoperi.odista a l'inici del segle XX". L'any 2004 l' AF col-laborar amb una exposicíó dedicada a l'automobil. Amb l'inici d'aquesta nova etapa s'esta concretant
la programació de forma periodica, cada dos anys, d'exposicions de fons de I'AF
en aquesta sala.

Altres activitats i elements de comunicació

Després de la inauguració de les noves instal-lacions, es treballa en la creació
de tots aquells elements que ajudin a donar a coneixer l'Arxiu Fotografíe: ful]
de ma de !'Arxiu en diversos idiomes, elements de papereria, elaboració de productes de venda, visites comentades a!' Arxiu Fotografíe i a les exposicions, etc.

CONCLUSIONS

Després d'uns anys d'estudi, planificació i treball intem (reorganització de
fons i reforma i ampliació d'instal-lacions), l'AF ha vist la llum el 2007 amb un
interessant projecte de futur i amb molta feina a fer.
L'Arxiu Fotografic aposta per la fotografia com a document i no solament
com a imatge que il-lustra. Amb aquest objectiu, vol contribuir a facilitar la investigació de la historia de la ciutat i de la historia de la fotografía, i ho pretén fer
amb el correcte tractament arxivístic de conservació i de difusió deis seus fons.
L'Arxiu Fotografíe treballa per crear un espai obert al públic i facilment accessible
que respecti i valori als autors i que, alhora, permeti i garanteixi la conservació
del valuosíssirn patrimoni fotografic que atresora.
L'interessant, singular i magnífic conjunt de fotografies que es conserven
constitueix una ajuda per reconstruir i seguir l'evolució de la historia de la
ciutat, així com de la historia de la fotografía catalana, i es converteix en una eina
d'analisi basica per construir el futur.
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