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Presentació

nament dels museus com a equipaments de referència en l’àmbit de la gestió cultural.
En aquest context, una de les primeres necessitats
que es van detectar va ser la d’actuar sobre el patrimoni fotogràfic dels diferents equipaments museístics. El patrimoni fotogràfic hauria de deixar de ser

La Diputació de Girona, en el marc de la cooperació a la demarcació territorial de les comarques de
Girona, presta un servei públic de promoció de la
cultura, les arts i el coneixement del territori, i actua

un complement dels fons patrimonials dels museus,
ja que té entitat per si mateix, i se li hauria de donar
el protagonisme que es mereix i que requereix per
preservar-lo.

amb agents públics i privats en el foment d’inicia-

De la detecció de la necessitat es va passar al compli-

tives culturals.

ment del principal valor de la Xarxa, la comunitat

En relació amb els museus, aquesta institució té una
llarga trajectòria de col·laboració per al desenvolu-

d’interessos. Els museus del territori necessitaven
una anàlisi especialitzada en la gestió del patrimoni fotogràfic que els orientés en la conservació,

pament dels equipaments, l’estudi de les col·leccions

la protecció, la difusió i, fins i tot, en relació amb

i el foment de les seves activitats. Tanmateix, no

les polítiques d’adquisició dels fons fotogràfics. I la

és fins al 2015 que s’inicia el projecte de la Xarxa

Diputació de Girona comptava amb INSPAI.

Territorial de Museus de les Comarques de Girona.
Aleshores, la Diputació, més enllà de la mera col·laboració econòmica, s’implica a donar suport tècnic i
a coordinar de manera activa les accions del conjunt
de museus que formen part de la Xarxa.

La Xarxa Territorial de Museus de
les Comarques Gironines neix com
una oportunitat de treball conjunt
i d’optimització de les capacitats
i potencialitats de cada un dels
membres en favor d’un objectiu
final: el posicionament dels museus
com a equipaments de referència
en l’àmbit de la gestió cultural.

De fet, l’estudi que presentem esdevé un pas més en
el procés iniciat l’any 2010 des d’INSPAI amb amb
el projecte «Estudi de camp de les col·leccions i dels
fons fotogràfics dels ajuntaments de les comarques
gironines». En aquell moment es va constatar que
la informació sobre l’estat del patrimoni fotogràfic
no s’havia de restringir a l’àmbit de l’Administració
local, sinó que calia fer-la extensiva a altres institucions i centres públics (biblioteques, centres de
documentació, museus, etc.) i privats (associacions,
fundacions, etc.).
Així doncs, es va optar per continuar l’estudi en
l’àmbit dels museus amb l’objectiu de conèixer
l’estat i la composició d’un patrimoni dinàmic, en
expansió constant, com és el fotogràfic, dels museus

La Xarxa Territorial de Museus de les Comarques

integrants de la Xarxa Territorial de Museus de les

Gironines neix, posteriorment a la crisi econòmica,

Comarques de Girona, i a la vegada poder oferir a

com una oportunitat de treball conjunt i d’optimit-

aquests equipaments propostes d’actuació condu-

zació de les capacitats i potencialitats de cada un

ents a la preservació i difusió d’aquest material. La

dels membres en favor d’un objectiu final: el posicio-

finalitat última de l’Àrea de Cultura de la Diputació

de Girona, a través d’INSPAI, era estimular les polítiques i les intervencions envers la gestió del patrimoni

Miquel Ruiz. Visitants del Museu Comarcal de la Garrotxa observen el quadre La
càrrega, de Ramon Casas. Olot, 22 de novembre de 1997. (Fragment)

fotogràfic de les comarques gironines.
L’heterogeneïtat dels equipaments existents fa que
el plantejament de l’estudi es faci prenent la Xarxa
com un tot i no cada museu de manera individual, ja
que les necessitats d’intervenció variaran en funció
de molts factors: la tipologia dels fons que es custodien, els espais i el personal que hi treballa...
Les conclusions d’aquest estudi es van presentar a
la Comissió de Recerca i Documentació de la Xarxa

Els museus del territori
necessitaven una anàlisi
especialitzada en la gestió del
patrimoni fotogràfic que els
orientés en la conservació, la
protecció, la difusió i, fins i tot,
en relació amb les polítiques
d’adquisició dels fons fotogràfics.
Territorial de Museus de les Comarques de Girona,

trativa podrem obtenir bons resultats i afegir valor

el 30 de juny de 2017, amb l’objectiu de mostrar

al patrimoni de les nostres comarques.

les primeres intervencions que es durien a terme
en matèria d’assessorament. Un any després, per

Els poders públics han de promoure la conservació

donar el tret de sortida al treball d’assessorament

del patrimoni cultural i afavorir-ne l’acreixement. És

als museus, i fruit d’una de les conclusions de l’estudi

en aquest marc on cal situar l’estudi d’INSPAI.

s’ha organitzat la Jornada tècnica sobre digitalització i gestió de la imatge digital. No en va un dels
àmbits en què hi ha més aspectes a resoldre i en
què cal més formació és el relacionat amb la imatge
digital.

Tant de bo que aquest estudi col·laboratiu permeti
garantir un servei d’assessorament de qualitat i adequat a les necessitats reals dels museus
integrants de la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona, millorar els serveis oferts des

El resultat del present estudi, doncs, s’entén com

de l’Administració pública i conservar el patrimoni

l’inici del compromís de treballar amb els quasi dos

fotogràfic i la memòria històrica.

milions d’imatges dipositades en els museus. És
evident que hi ha un camí llarg per abastar aquesta

Albert Piñeira i Brosel

tasca de forma reeixida, però en aquest camí la

Vicepresident i diputat de l’Àrea de Cultura,

Diputació acompanyarà els equipaments del terri-

Educació, Noves Tecnologies, Esports

tori, i mitjançant aquesta col·laboració interadminis-

i Benestar de la Diputació de Girona
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El 9 d’abril de 2015 es va signar un conveni marc de

Introducció

col·laboració entre el Departament de Cultura de la

El context

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la
Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de
Girona. En el pacte segon del conveni s’especifica
que dues de les funcions de la Xarxa són el foment
i la cooperació, amb la finalitat de detectar les
necessitats dels equipaments que formen part de
la Xarxa i concertar polítiques d’actuació.

La Comissió de Documentació,
Recerca i Conservació Preventiva
havia manifestat com una
de les mancances generals
dels equipaments del territori
el coneixement de la gestió
integral i de la conservació
de les seves col·leccions i dels
seus fons fotogràfics.
Joan Comalat. Públic assegut en una sala de la Casa de Cultura de Girona
amb motiu de la Tercera Trobada de Museus. Girona, juny de 1979. (Fragment)

Concretament, s’estableix que s’han de resoldre
mitjançant la mancomunació o la provisió de serveis
estables i d’economia d’escala, i l’avaluació dels
resultats. Aquesta funció es planteja com a comunitat d’interessos, en la qual els museus són beneficiaris dels béns i serveis que proveeix la Xarxa, però
també en poden ser aportadors segons les seves
capacitats i potencialitats.
Una de les característiques fonamentals de la Xarxa
de Museus és la voluntat d’impulsar les comunitats
d’interessos, de manera que si un dels membres de la
Xarxa disposa d’una capacitat o d’un capital específic de valor, ha de posar-lo a disposició de la resta
de membres, en la mesura de les seves capacitats i
d’acord amb els procediments legals pertinents. La
Diputació de Girona és membre fundacional i de ple
dret de la Xarxa.
La Comissió de Documentació, Recerca i Conservació
Preventiva, de la qual formen part tècnics de museus

de la Xarxa, havia manifestat com una de les
mancances generals dels equipaments del territori el
coneixement de la gestió integral i de la conservació
de les seves col·leccions i dels seus fons fotogràfics.
Així doncs, des de Cooperació Cultural de la Diputació
de Girona es va proposar a INSPAI col·laborar en el
projecte per elaborar l’estudi de camp dels museus
de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques
de Girona i des d’aquest centre es va considerar que
la proposta s’adequava perfectament a les seves
línies d’actuació.

INSPAI, Centre de la Imatge
L’any 2010 es va presentar el projecte «Estudi de
camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics dels
ajuntaments de les comarques gironines». Els principals objectius d’aquest treball van ser, d’una banda,
avaluar l’estat de les col·leccions i dels fons fotogràfics
d’una manera més acurada el servei d’assessorament
tècnic que des d’INSPAI s’ofereix als municipis per a la
gestió, el manteniment i la preservació del patrimoni
fotogràfic.
Aquest document va contribuir al coneixement
de la documentació fotogràfica en tots els seus
aspectes. Es va tractar, doncs, d’un primer estudi
que tenia com a objectiu prendre el pols a l’Administració local gironina en matèria de fons d’imatges.
Però també va servir per prendre consciència que
encara quedava molta feina per fer: hi ha molts
centres d’estudi, centres d’esbarjo, museus, biblioteques, entitats, associacions i fins i tot particulars
que tenen o generen imatges que formen part de la
nostra història. Per tant, aquest estudi, com a eina de
referència i consulta, pretenia ser un punt de partida
per incidir en les polítiques o intervencions en la
gestió del patrimoni fotogràfic per tal de millorar-les.

Joan Comalat. Detall de la filmació d’un personatge vestit de capgròs amb bicicleta a les escales de la catedral
de Girona per al programa Terra d’escudella. Girona, abril de 1979. (Fragment)

gestionats pels ens locals i, de l’altra, definir i planificar
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Marc normatiu
El marc normatiu de la col·laboració és el següent:
» Conveni marc de col·laboració entre el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona i l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques de Girona, signat el dia
9 d’abril de 2015.

» Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
» Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.
» Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels
documents d’imatge de la Diputació de Girona,
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona del 17

Joan Comalat. Mercat dels joguets, a la plaça de la Independència. Girona, desembre de 1979. (Fragment)

de desembre de 2013.
» Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de
documents.
» Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la
Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents.
» Pla de Museus de Catalunya: Museus 2030. Pla
de Museus de Catalunya, presentat el dia 22 de
setembre de 2017.

Avaluar l’estat del patrimoni
fotogràfic dels museus
de les comarques gironines
i així disposar de les dades globals
del territori, de manera que
en el futur es puguin plantejar
línies d’actuació noves a partir
dels resultats obtinguts.

3
Objectius
Objectius generals
L’estudi de camp de les col·leccions i dels fons
fotogràfics dels museus que formen part de la Xarxa
Territorial de Museus de les Comarques de Girona
persegueix dos objectius principals:
» Avaluar l’estat del patrimoni fotogràfic (volum,
descripció, conservació, tractament...) dels museus
de les comarques gironines per disposar de les
dades globals del territori, de manera que en el
futur es puguin plantejar línies d’actuació noves a
partir dels resultats obtinguts.

Conservar el patrimoni fotogràfic
i la memòria històrica.
Conscienciar sobre el valor que
tenen els fons fotogràfics com a font
d’informació i com a patrimoni comú.
» Establir unes conclusions que permetin garantir un
servei d’assessorament de més qualitat i adequat
a les necessitats reals dels museus integrants de
la Xarxa.
» Establir unes pautes d’actuació per tal que les
col·leccions i els fons fotogràfics es tractin de la
manera més ajustada possible al que preveu la
normativa.
» Oferir un assessorament més individualitzat, més
directe i més continu als museus que ho sol·licitin.

» Potenciar i millorar el servei d’assessorament tècnic

» Sensibilitzar els organismes municipals i la ciuta-

i el de formació que INSPAI ofereix, per poder

dania en general sobre la importància de prote-

planificar-los.

gir els fons fotogràfics per conservar el patrimoni
comú.

Objectius específics propis de
l’Àrea de Cultura de la Diputació
» Elaborar un estudi en col·laboració amb altres
administracions públiques, tal com estableix

Propis dels museus
» Conservar el patrimoni fotogràfic i la memòria
històrica.

la legislació vigent. El treball de camp, amb

» Conscienciar sobre el valor que tenen els fons

l’enquesta, és un bon exemple de la coordinació

fotogràfics com a font d’informació i com a patri-

entre les administracions públiques que les lleis

moni comú.

exigeixen en aquesta matèria. L’article 3 de la Llei
del patrimoni cultural català apel·la directament
a aquesta col·laboració.

» Millorar el tractament dels fons fotogràfics, des
que s’originen fins que es difonen, passant per la
instal·lació, conservació i gestió.

També forma part i s’alinea amb la col·laboració
duta a terme amb el Cens de Fotografia de les

» Estimular l’interès dels ens locals per facilitar

Comarques Gironines, que es va iniciar dins el Pla

l’ingrés de fons i col·leccions que puguin tenir un

Nacional de Fotografia, entre la Diputació de

valor des del punt de vista testimonial.

Girona (a través d’INSPAI) i el Servei de Coordinació
General d’Arxius de la Direcció General del

» Incentivar la difusió dels fons i promoure’n la recerca.

Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

6

4
Metodologia de
treball i logística

2a fase: recollida de dades
» Des de l’Àrea de Cultura de la Diputació es
comunica formalment a tots els museus de la
Xarxa l’elaboració i els objectius de l’estudi, i la
visita posterior per a la recollida de dades.
» Es recull la informació, totes les dades, i en el

La realització d’aquest estudi ha seguit cinc fases,

mateix moment s’introdueixen a la base de dades

des de la planificació i la recollida de dades, fins

creada a aquest efecte (BD).

a l’explotació i l’elaboració dels resultats obtinguts,
amb les corresponents valoracions i conclusions
finals.

» Es comencen a obtenir els primers resultats i
conclusions.

1a fase: planificació de l’estudi

3a fase: explotació de les dades

» Elaboració, adaptació i actualització de l’enquesta

L’aplicació creada (BD) permet visualitzar la tabula-

utilitzada en el projecte «Estudi de camp de les
col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments
de les comarques gironines», que es va presentar
l’any 2010.

ció de cada enquesta individualment, o bé definir
seleccions i ordenacions en funció de cada camp del
qüestionari o per l’encreuament de diversos camps,
de manera que possibilita una consulta dinàmica i
segons les necessitats de recerca.

» Suggeriments per part dels membres de la Xarxa
de Museus.
» Suggeriments per part d’altres tècnics (en digitalització, conservadors, documentalistes, etc.).
» Creació d’una aplicació de base de dades desenvolupada a mida amb la finalitat de disposar
d’una eina que serveixi per registrar i analitzar les
dades provinents d’aquest estudi.

4a fase: valoracions i conclusions
En l’última fase de l’estudi i després d’haver explotat i analitzat totes les dades resultants, s’establiria
primer una anàlisi i després una diagnosi detallada
de cada punt. Segons aquesta metodologia,
podríem definir unes conclusions generals que ens
permetrien avaluar tant a petita com a gran escala
l’estat de les col·leccions i els fons fotogràfics dels
museus de la Xarxa.

Logística.

13. Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol

Punt de treball: INSPAI, Centre de la Imatge de la

14. Museu d’Història de Girona

Diputació de Girona, i cada museu que forma part
de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques

15. Museu d’Història dels Jueus

de Girona.

16. Tresor de la Catedral de Girona

Museus que formen part
de la xarxa Territorial de Museus
de les Comarques de Girona

17. Museu Municipal de Llívia

1. Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
2. Museu Arqueològic de Banyoles
3. Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
4. Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica
Industrial de la Bisbal

5. Museu Municipal Josep Aragay de Breda
6. Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
7. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
8. Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala

18. Museu del Mar de Lloret de Mar
19. Museu de la Garrotxa
20. Museu dels Sants d’Olot
21. Museu del Suro de Palafrugell
22. Museu de la Pesca de Palamós
23. Museu Etnogràfic de Ripoll
24. Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols
25. Museu de la Mediterrània de Torroella
de Montgrí

26. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret
27. Museu Municipal de Tossa de Mar.

9. Museu de l’Empordà
10. Museu del Joguet de Catalunya
11. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
12. Museu d’Art de Girona
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Estudi de camp.

5.1 Dades bàsiques

Resultats i explotació
de dades

L’àmbit territorial de l’estudi s’estén als 221 munici-

elaborat per Alfred Mauri

treball de camp dut a terme; tots aquests museus

pis de les comarques gironines, l’abast de les quals
es mostra a la figura 1. En total hi ha 18 municipis
i 25 museus que han estat objecte d’estudi en el
pertanyen a la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona.

Àmbit geogràfic de l’estudi superposat a la divisió comarcal

Cerdanya

Alt Empordà
Ripollès

Berguedà
Garrotxa

Pla de l’Estany

Osona
Gironès

Selva

Baix Empordà

Distribució dels museus estudiats segons el nombre d’habitants dels municipis

Total

Percentatge

Municipis
amb museu

Nombre
de museus

Municipis de l’estudi

221

100 %

17

25

Municipis de més de
10.000 habitants

19

8,7 %

13

20

Municipis de 9.999
a 5.000 habitants

14

6,4 %

1

2

Municipis de 4.999
a 3.000 habitants

14

6,4 %

1

1

Municipis de 2.999
a 1.000 habitants

40

18,2 %

1

1

Municipis de menys
de 1.000 habitants

133

60,3 %

1

1

A diferència d’altres equipaments municipals,

d’una col·lecció particular, etc., poden haver estat

la legislació no determina l’existència d’equipa-

el motiu de la formació del museu.

ments museístics ni estableix cap correlació amb
el nombre d’habitants. La creació d’un museu depèn,
en general, de circumstàncies històriques, socials i
culturals específiques, sovint de cada municipi, més
que no pas d’una planificació de la seva distribució
territorial.

En tot cas, sigui perquè formen part de les col·leccions pròpies, sigui per compra, donació, etc., les
col·leccions i els fons fotogràfics són presents als
museus, amb les seves especificitats pel que fa al
tractament i les necessitats de preservació.

L’existència d’un jaciment arqueològic, la vinculació
d’un personatge determinat amb el municipi, una
activitat econòmica especialitzada, la formació

10

Demografia dels municipis i municipis amb museu

10.000 habitants o més
De 9.999 a 5.000 habitants
De 4.999 a 3.000 habitants
De 2.999 a 1.000 habitants
Menys de 1.000 habitants

El mapa i la taula mostren aquesta realitat pel que

Gironès i la Selva, amb 6 centres. La Garrotxa, el

fa a la distribució comarcal. En total hi ha 18 munici-

Pla de l’Estany i el Ripollès en tenen 2, mentre que

pis amb museus a les comarques gironines, amb 33

a la Cerdanya hi ha un únic centre.

centres, dels quals 22 compleixen els requisits i estan
inscrits al Registre de Museus de Catalunya (RMC).
D’aquests 33 museus, 25 s’inclouen en aquest estudi,
nombre que representa una mostra del 76 %.

L’estudi elaborat mitjançant el treball de camp
ha cobert els 25 museus de la Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques de Girona, llevat del cas
de la Garrotxa, que no s’hi ha inclòs perquè les seves

Com es pot observar a la taula, la distribució comar-

col·leccions i fons fotogràfics són gestionats pels

cal dels museus és molt variable, amb xifres que van

centres arxivístics de la comarca i, per tant, queden

de 2 a 7 museus. L’Alt i el Baix Empordà ocupen el

fora de l’objectiu d’aquesta investigació.

primer lloc, amb 7 centres cadascun, seguits del

Taula de distribució dels museus inclosos en l’estudi1

Municipis
amb museu

Nombre de
museus

Nombre de
museus inscrits
a l’RMC

Nombre
de museu
estudiats

Percentatge
de museus
estudiats

Alt Empordà

3

7

4

5

71 %

Baix Empordà

6

7

5

6

86 %

Cerdanya

1

1

1

1

100 %

Garrotxa

1

2

2

0

0%

Gironès

1

6

5

6

100 %

Pla de l’Estany

1

2

2

2

100 %

Ripollès

1

2

1

1

50 %

Selva

4

6

2

4

67 %

Total

18

33

22

25

76 %

1 Font: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/el_sistema_de_museus_de_catalunya/
[Consulta: 27 de febrer de 2017].

Alt Empordà

Baix Empordà

Gironès

Selva

Garrotxa

Pla de l’Estany

Ripollès

Cerdanya

Gràfic del nombre
de museus

7

7

6

6

2

2

2

1
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5.2 Contingut i estructura de les
col·leccions i els fons fotogràfics
El treball de camp s’ha dut a terme mitjançant la
visita a cada un dels museus, on s’han recollit les
dades que es presenten a continuació.

5.2.1 Nombre i integritat
de col·leccions i fons fotogràfics
L’existència de fotografies (positius, negatius o
imatges digitals) no pressuposa que en tots els casos
sigui factible determinar el nombre de fons o col·leccions que integren. Aquest procés ha estat possible

Amb l’explotació estadística d’aquestes informacions

en el 56 % dels museus visitats, fet que ha permès

es presenta la imatge d’una realitat que, sense ser

identificar 32 fons i 11 col·leccions.

exhaustiva pel que fa als centres estudiats, permet
identificar les dinàmiques de formació de les col·leccions, els temes, etc.; les condicions en les quals es
troben tant pel que fa al tractament arxivístic com
a la conservació; la difusió i l’ús, etc., de manera
suficientment representativa i fiable per establir
un diagnòstic que ajudi a identificar-ne els punts
fort i febles i permeti definir polítiques favorables
a la conservació, el tractament i la difusió d’aquest
patrimoni.
En aquest context, les xifres que es presenten en
forma de percentatge s’han arrodonit per evitar els
decimals, llevat d’algun cas concret. L’objectiu de
l’estudi no és tant l’obtenció de xifres absolutes com la
identificació de tendències que permetin el diagnòstic que es persegueix. L’elevat valor d’algunes de les
xifres, especialment quant al nombre d’imatges, fa
que la consideració de valors decimals no tingui cap
sentit, atès el nivell de precisió que es pot assolir de
manera raonable en el treball de camp.

En el primer cas ens trobem amb 32 fons, dels quals
24 (un 75 %) tenen la condició d’oberts i, per tant,
seguiran creixent en nombre d’imatges. Aquest
percentatge és molt inferior en el cas de les col·leccions, amb 4 d’obertes (36 %) sobre el total d’11.
Crida l’atenció el baix nombre de fons tancats
íntegres (3 %) i de col·leccions tancades íntegres
(36 %), així com de tancats parcials, amb el 22 % i
el 28 % respectivament.
En conjunt, es reflecteixen els problemes derivats
dels mecanismes a través dels quals s’han format
en molts casos els fons i col·leccions, i la manera en
què s’han incorporat als museus, com es corroborarà més endavant. En aquest punt es fa palesa la
importància de disposar de sistemes de descripció
d’aquests fons i col·leccions, per contrarestar els
efectes de la fragmentació i, sovint, de la distribució
entre diferents centres.

Fons

Total

Percentatge

Total de fons

32

100 %

Oberts

24

75 %

Tancats parcials

7

22 %

Tancats íntegres

1

3%

Total

Percentatge

Total de col·leccions

11

100 %

Obertes

4

36 %

Tancades parcials

3

28 %

Tancades íntegres

4

36 %

11

44 %

Col·leccions

Nombre de museus on no s’ha determinat
el nombre de fons o col·leccions

14

5.2.2 Centres amb fons audiovisuals

Total

%

57

100 %

Administració

17

30 %

36 %

Associacions i entitats

2

4%

64 %

Familiars

8

14 %

Personals

16

27 %

Empresarials

3

5%

Col·leccions

5

9%

Diaris

1

2%

Revistes

3

5%

Llibres

2

4%

2

8%

Total

%

7

28 %

249

100 %

Originals

89

Còpies

160

Total de museus amb
fons audiovisuals
Nombre total de fons

5.2.3 Tipologia de col·leccions
o fons fotogràfics

Tot i que aquest estudi focalitza l’interès en les
imatges fotogràfiques, val la pena aturar-se a valorar
la incorporació de fons audiovisuals als museus, si bé

Total de tipus
identificats

encara n’hi ha pocs que en disposen. Dels 25 museus
considerats, solament se’n troben en 7 (un 28 %), si
bé la xifra global és destacable: 249. D’aquests, 89
(el 36 %) corresponen a fons originals, mentre que
la resta (160, un 64 %) són còpies. Aquest fet no els
desvalora, ja que la seva integració al museu n’incrementa la possibilitat de conservació a llarg termini.

Nombre de museus
on no s’ha determinat
la tipologia de fons
o col·leccions

Per fer l’estudi s’han definit els nou tipus que es
mostren a la taula. Entre aquests s’observa un clar

Total

%

24

100 %

10

42 %

De 1901 a 1910

1

4%

De 1911 a 1920

3

13 %

De 1921 a 1930

0

0%

De 1931 a 1940

1

4%

De 1941 a 1950

2

8%

De 1951 a 1960

0

3%

De 1961 a 1970

1

4%

De 1971 a 1980

3

13 %

De 1981 a 1990

1

4%

De 1991 a 2000

1

4%

De 2001 a 2010

1

4%

De 2011 a 2016

0

0%

1

4%

predomini de les col·leccions i fons generats per
l’Administració i els de caràcter personal, que representen un 30 % i un 27 % respectivament, seguits
dels familiars, amb un 14 %.
Les col·leccions representen un 9 % dels casos; els
tipus relacionats amb l’àmbit empresarial, associacions i entitats, revistes i llibres es mouen en percentatges del 4 al 5 %, mentre que els diaris limiten la
seva presència a un 2 %.
Per valorar aquestes dades cal tenir en compte
que el tipus d’ingrés majoritari és la donació, com
es mostra a l’apartat 6.2.6 (Tipus d’ingrés). De ben

Nombre de museus
en què s’ha determinat la cronologia
Segle XIX

segur que aquest fet determina en bona mesura
el desequilibri entre els diversos tipus, cosa que
fa pensar en la conveniència de definir polítiques
d’adquisició alineades amb el tipus de museu.

5.2.4 Cronologia inicial de les
col·leccions o fons fotogràfics
Ha estat possible identificar la cronologia inicial de
les col·leccions i fons en 24 museus dels 25 estudiats.
D’aquests 24 museus, el 42 % disposen d’imatges del
segle XIX. Els altres períodes especialment representats són les dècades de 1911 a 1920 i de 1971 a 1980,
en un 13 % dels museus en cada cas. Per sota hi ha
la dècada de 1941 a 1950, amb un 8 %, mentre que
la resta de períodes estan representats en un museu.

Nombre de museus en
què no s’ha determinat
la cronologia de
fons o col·leccions

Aquesta anàlisi permet obtenir una visió global, que
evidencia els buits existents. Cal tenir en compte,
però, que la significació d’aquests buits és relativa si
tenim en compte que els fons fotogràfics als museus
prenen rellevància en tant que o bé formen part de
la documentació de gestió dels fons propis, o bé es
conserven al museu en relació sovint amb la formació i la temàtica de les seves col·leccions.
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Cronologia (%)1
Fins a 1900

De 1900 a 1940

De 1940 a 1970

Després de 1970

1%

99 %
100 %

1%

14 %

30 %

70 %

28 %

58 %

50 %

50 %

2%

98 %
100 %

2%

10 %

90 %

5%

93 %

7%
1%

93 %
3%

96 %

60 %

40 %

1%

4%

95 %

4%

45 %

50 %

10 %

10 %

80 %

10 %

20 %

20 %

50 %

1%

25 %

1%

9%

1%

74 %
30 %

60 %
100 %

30 %

1 Les cel·les buides indiquen períodes sense imatges.

60 %

10 %

10 %

90 %

L’anàlisi global de la cronologia permet una certa

a 1970 és present en els 21 centres, amb percentat-

aproximació, però no identifica de manera clara

ges elevats, a excepció d’un cas, en què es limita

els buits concrets atès que no aporta informació

al 10 %.

pel que fa a la relació amb el volum d’imatges. La
taula següent mostra els resultats globals a partir
dels casos en què s’ha pogut determinar el percentatge d’imatges, amb una agrupació cronològica a
partir de quatre rangs: fins a 1900, de 1900 a 1940,

Precisament aquest cas posa en relleu la correlació
existent entre el tema i el mateix procés de configuració dels museus i la cronologia de les imatges
que conserva.

de 1940 a 1970 i posteriors a 1970. Ha estat possible

En termes globals, s’observa l’escàs nombre d’imat-

analitzar aquest grau de detall en 21 museus objecte

ges del segle XIX; una distribució molt específica pel

de l’estudi.

que fa a imatges del període 1900-1940 i el predo-

La quantitat d’imatges anteriors al segle XX és molt

mini d’imatges posteriors a 1970.

escassa i en general se situa per sota de l’1 % en cinc

És possible, si es dona el cas, que els arxius de les

dels museus que en disposen. Solament en un cas

mateixes poblacions conservin fons fotogràfics que

assoleix un valor significatiu, ja que arriba al 10 %.

cobreixin els períodes que aquí no es representen,

El rang de 1900 a 1940 és present en molts centres
més, tot i que amb variabilitats destacables en el

malgrat que no es disposa de dades per contrastar-ho estadísticament.

percentatge, que oscil·la des de l’1 % d’alguns casos
fins al 30 %. El rang de 1940 a 1970 és present en
diferents proporcions en 15 museus, tot i que també
amb una variabilitat notable, que va de l’1 % al
60 %. Finalment, el rang per a les imatges posteriors

76 %
Cronologia

17,5 %
6,5 %

Fins a 1940

De 1940 a 1970

Després de 1970
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5.2.5 Volum
En conjunt, el nombre total d’imatges conservades en museus supera amb escreix els dos milions.

Imatges

Una quantitat que té el valor més significatiu en les

analògiques

imatges digitals, atès que representen el 79 % del

21 %

total, en contraposició amb les imatges analògiques,
que amb una xifra propera a les 460.000, en representen el 21 %.

El nombre total d’imatges
conservades en museus supera
amb escreix els dos milions.

Imatges

digitals
79 %

Més enllà de la comparació entre ambdós tipus
d’imatges, analògiques i digitals, interessa remarcar el valor de les xifres totals. Per si soles són prou
explícites respecte a la pertinència d’aquest estudi
per disposar d’una aproximació que permeti identifi-

Taula volum
Nombre de museus en què s’ha
determinat el volum d’imatges
Nombre total d’imatges

Volum total: 2.148.659

Total

Percentatge

20
2.148.659

100 %

Nombre total d’imatges analògiques1

459.124

21 %

Nombre total d’imatges analògiques
de les quals es disposa de positiu2

348.587

76 %

Nombre total d’imatges analògiques
de les quals es disposa de negatiu2

193.532

42 %

1.689.535

79 %

Nombre total d’imatges digitals1
Nombre total de TB d’imatges digitals
Nombre de museus en què no s’ha
determinat el volum d’imatges
1 % sobre el nombre total d’imatges.
2 % sobre el nombre total d’imatges analògiques.

10,07
5

20 %

car la situació en què està aquest patrimoni i fer-ne

Gràfic tipus d’ingrés

un diagnòstic que n’asseguri l’ús i la preservació a
llarg termini.

Cessió

Compra

Producció o encàrrec propi

Transferència

Dipòsit

5.2.6 Tipus d’ingrés

9

9

9

5

3

La donació s’ha identificat com el tipus d’ingrés
dominant, en un 80 % dels museus, en contraposició amb el percentatge del 45 % que correspon
a la cessió, la compra o la producció, o a encàrrecs
es troba en un 15 % dels museus. L’ingrés per transferència se situa en el 20 %.
En conjunt, les formes d’ingrés no oneroses són les

Donació

propis. Menys comú és l’ingrés per dipòsit, que només

més habituals, de manera que la compra, tot i ser
present en 9 dels museus (un 45 %), representa un

16

percentatge reduït en relació amb el total de fons
i col·leccions.

Taula tipus d’ingrés
Nombre de museus en què s’ha identificat
el tipus d’ingrés

Total

Percentatge

20

Ingrés per transferència

5

20 %

Ingrés per donació

16

80 %

Ingrés per dipòsit

3

15 %

Ingrés per cessió

9

45 %

Ingrés per compra

9

45 %

Ingrés per producció o encàrrec propi

9

45 %

5

20 %

Nombre de museus en què no s’ha
identificat el tipus d’ingrés

20

5.3 Característiques físiques de les
col·leccions i els fons fotogràfics
Es presenten tot seguit les dades que han de permetre avaluar les necessitats que es poden plantejar
en relació amb la conservació i preservació de les
imatges. S’han diferenciat aquí dos grups: fotografia química o digital. Alhora, dins el primer grup es
diferencien les característiques que corresponen a
positius i negatius.
Es veuran després, dins aquest mateix apartat, les
característiques de la fotografia digital i els recursos de preservació presents als diversos centres. I es
Conclourà amb l’avaluació de l’estat de conservació

5.3.1 Fotografia química
5.3.1.1 Característiques dels positius1
Les característiques dels positius mostren un predomini clar del plàstic per sobre de qualsevol de les
altres opcions, i dins d’aquest, els papers RC i el
polièster com a suports majoritaris. En ambdós casos
el lligant utilitzat ha estat la gelatina, mentre que
pel que fa a la cromia, domina el color.
El següent suport més present és el paper, també
amb la gelatina com a lligant utilitzat majoritàriament, i amb un cert predomini del B/N pel que fa
a la cromia.

i la identificació de les alteracions identificades més

El vidre apareix en tercer lloc, ja en quantitats molt

freqüents.

limitades i en les quals de forma quasi absoluta

Tal com s’ha fet anteriorment, els percentatges que

s’usen la gelatina com a lligant i el B/N com a cromia.

es mostren a les taules següents s’han arrodonit per

Pel que fa al metall, els daguerreotips i ferrotips són

evitar els valors decimals, tret d’alguns casos molt

pràcticament testimonials.

concrets. Per aquest motiu, en alguns casos, malgrat
que hi apareix un valor absolut, el percentatge
indicat s’expressa com a 0 %. S’ha aplicat aquest
criteri en els casos en què el percentatge resultant
és inferior al 0,2 %.

Suport

Metall

Lligant
Total

%

Daguerreotip

6

0%

Ferrotip

4

0%

Vidre

Paper

Total

%

Total

%

4

0%

B/N

8

0%

Color

0

0%

4

0%

Albúmina

0

0%

B/N

2.100

0,5 %

Col·lodió

1

0%

Color

1

0%

Gelatina

2.100

0,5 %

Indeterminat

0

0%

Sense lligant

1

0%

B/N

50.015

11 %

Albúmina

2.675

0,6 %

Color

32.200

7%

Col·lodió

150

0%

Gelatina

74.286

16 %

0

0%

379.907

83 %

B/N

100.648

23 %

0

0%

Color

256.455

58 %

3

12 %

Col·lodió

Indeterminat
Plàstic

Papers RC

131.182

53 %

Gelatina

Nitrat cel.

0

0%

Indeterminat

Diacetat cel.

0

0%

117.125

47 %

500

0,2 %

Polièster
Indeterminat

Cromia

Nombre de museus en què no s’han identiﬁcat característiques dels positius
1 Percentatge sobre el nombre total de positius dels quals s’ha identificat suport (248.817), lligant (459.124) o cromia (441.427).
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5.3.1.2 Característiques dels negatius

gelatina és gairebé l’únic que presenten. La cromia

Els negatius conservats als museus són majoritària-

majoritària és el color, en un 72 %.

ment en suport de plàstic i, més concretament, de

El negatiu de vidre representa un 3 %, i en tots els

polièster, tot i la presència del triacetat de cel·lulosa

casos s’utilitza la gelatina com a lligant. La cromia

en un nombre significatiu. Pel que fa al lligant, la

és exclusivament B/N.

Suport

Lligant
Total

%

Vidre

Plàstic

Nitrat cel.

1.000

0,7 %

Diacetat cel.

0

0%

Triacetat cel.

11.000

7%

Polièster
Indeterminat

Cromia
Total

%

Sense lligant

0

0%

Albúmina

0

0%

Col·lodió

0

0%

Gelatina

4.762

3%

Gelatina
Indeterminat

182.637 97 %
0

0%

Total

%

B/N

6.862

3%

Color

0

0%

B/N

49.275

25 %

Color

144.322 72 %

140.649 92 %
0

0%
Nombre de plaques

6.700

Nombre de carpetes

4.680

Nombre de museus en els quals no s’han identiﬁcat característiques dels negatius
1 Percentatge sobre el nombre total de negatius dels quals s’ha identificat suport (152.649), lligant (187.399) o cromia (200.459).

4

16%

5.3.2 Fotografia digital
Les característiques de les fotografies digitals s’han
pogut determinar en tots els museus inclosos en
l’estudi. S’han definit en aquest cas quatre aspectes
que cal considerar: formats, escala de colors, bits per
canal i suports.

Característiques

Total

%

25

100 %

5

20 %

Nombre de museus en
què s’han determinat
les característiques de
les fotografies digitals

Pel que fa als formats, JPG és utilitzat en un 96 %

Formats

dels museus, si bé també un 60 % utilitza TIFF. De

JPG

24

96 %

TIFF

15

60 %

RAW

2

8%

GIF

0

0%

PNG

0

0%

Mapa de bits

0

0%

Altres

0

0%

fet, l’ús simultani dels dos formats es troba en 15 dels
25 museus (el 60 %), alhora que 10 museus (el 40 %
restant) no utilitzen cap altre format que no sigui
JPG. Solament en dos casos es troba l’ús del format
RAW, tot i que de manera molt limitada i convivint
amb JPG i TIFF.
En conjunt, es pot considerar el format JPG com
el que s’utilitza majoritàriament per a les imatges
digitals. Un fet que no deixa de despertar certa
preocupació pel que fa al manteniment de la qualitat de les imatges al llarg del temps, atès que descriu
una tria massa baixa en la qualitat de la imatge que

Escala de colors

la farà inútil om a objecte expositiu futur.

RGB

25

100 %

L’escala de colors utilitzada és exclusivament RGB.

CMYK

0

0%

Escala de grisos

0

0%

8 bits

24

96 %

16 bits

0

0%

Cinta

0

0%

CD

9

36 %

DVD

4

16 %

10

40 %

Memòria USB

1

4%

Núvol

2

8%

Altres

2

8%

Una exclusivitat que es repeteix pel que fa als bits
per canal, que és de 8 en tots els museus (24, el
96 %) on s’ha identificat aquest paràmetre.
En relació amb els suports en els quals estan les
imatges digitals, l’ús del disc dur (utilitzat en un
40 % dels museus) va seguit de l’ús del CD (en el 36
% dels museus) i del DVD (en un 16 % dels museus). En
sis museus es troba l’ús simultani de disc dur i de CD o
DVD com a suports. En tot cas, es palesa la diversitat
de suports utilitzats simultàniament, de la mateixa
manera que s’observa pel que fa als formats. Una
situació que duu a pensar en la necessitat de treballar
per definir un catàleg de formats.

Bits per canal

Suports

Disc dur

24

La situació dels formats expressada anteriorment
evidencia una situació delicada pel que fa a les
imatges digitals, més enllà de la qualitat. Dels 25
museus estudiats, en sis casos (el 24 %) no s’identifica
la realització de còpies de seguretat. Si a aquest fet

Preservació digital

Total

%

Nombre de museus
en què es fan còpies
de seguretat

19

76 %

s’afegeix que quan es fan còpies de seguretat s’utilitzen suports com el CD o el DVD, es pot concloure que
també cal definir polítiques de preservació digital
acompanyades dels mitjans adequats aplicar-les.

Ubicació i suport de les còpies
de seguretat
En servidor extern,
generalment
de l’ajuntament
del municipi on
s’ubica el museu

13

68 %

En DVD

2

15 %

En CD

2

15 %

En disc dur extern

2

15 %

Utilitzen més d’una
ubicació i/o suport

2

15 %

Més d’una
ubicació
i/o suport

15 %

15 %
Disc dur
extern

Gràfic
preservació
digital

15 %
CD

15 %

68 %

DVD

Servidor
extern

Gràfic suports

Gràfic formats
0

5

10

15

20

25

0

5

JPG JPG

CD CD

TIFF TIFF

DVD DVD

RAW RAW

Disc dur Disc dur

Només es mostren formats amb un % superior a 0.

10

15

20

25

Memòria Memòria USB
USB
Núvol Núvol
es Altres
Només es mostren suports amb un % superior a 0.

26
26

5.3.3 Estat de conservació
Es retorna a les imatges analògiques i se n’avalua
l’estat de conservació seguint una gradació de molt
bo, bo, regular, dolent o molt dolent.
Inevitablement, en aquest cas cal recórrer als resultats individualitzats de cada centre. Això ha estat
possible per a 18 dels 25 centres que formen part
d’aquest estudi, és a dir, un 72 %. En set casos no ha
estat possible fer aquesta valoració. Aquests resultats individualitzats es detallen a la taula següent.
El gros dels museus té percentatges força elevats
d’imatges en un estat entre molt bo i bo. Tretze
museus (el 72 % dels centres on se n’ha pogut valorar
l’estat de conservació) tenen imatges en un estat
de conservació regular, i en alguns casos les xifres
que representen són preocupants, ja que arriben al
60 % de les imatges en un cas, al 30 % en un altre
i al 20 % en dos casos més.
Vuit museus (el 44 % dels centres en què s’ha pogut
valorar) tenen algun percentatge d’imatges en
un estat de conservació dolent. En destaquen dos
casos: un amb el 40 % de les imatges, i un altre, amb
Dani Duch. Emissió d’un programa de Ràdio Girona a la rambla de la Llibertat, a l’altura
del punt de trobada. Dalt d’una tarima, asseguts, el presentador i el tertulià, Modest Prats,
xerren pel micròfon. Girona, 2 de juny de 1981. (Fragment)

el 30 %. En quatre centres el percentatge d’afectació és del 10 %, en un és del 5 % i en un altre, del
2 %. Finalment, l’estat de conservació molt dolent
solament s’ha identificat en un cas, en què afecta
el 5 % de les imatges.
Malgrat que globalment l’estat de conservació és
entre molt bo i bo, és imprescindible definir polítiques
de conservació i aplicar recursos per revertir situacions que en alguns casos es poden qualificar de
molt crítiques: quan el nombre d’imatges afectades
per una situació de conservació regular o dolenta
depassa el 20 % del total.

Taula estat de conservació
Museu

Molt bo

1

Bo

Regular

Dolent

100 %

2

70 %

20 %

10 %

3

30 %

30 %

30 %

10 %

4

50 %

25 %

10 %

10 %

80 %

20 %

5
6

80 %

20 %

7

12 %

71 %

17 %

8

90 %

10 %

9

90 %

8%

1%

2%

70 %

20 %

5%

5%

40 %

60 %
10 %

30 %

5%

5%

10

97 %

11
12

Molt dolent

90 %

13
14

30 %

20 %

15

73 %

27, %

16

50 %

40 %

5%

2%

10 %

17

60 %

40 %

18

90 %

10 %

Mitjana global

Molt bo

Bo

Regular

Dolent

Molt dolent

58 %

49 %

26 %

15 %

5%
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5.3.4 Alteracions més freqüents
que han patit els fons
Tot i que no és possible apropar-se a la quantificació
individualitzada del nombre d’imatges que han patit

Gràfic d’alteracions

5 centres

Alteracions
biològiques

7 centres

alteracions a cada centre, es presenta a la taula
següent la informació relativa al nombre de museus

Alteracions
físiques

on se n’han identificat alteracions físiques, sigui com
a resultat de la manipulació o de les condicions de
conservació; d’alteracions químiques —en aquest
cas derivades de la producció— com a resultat de
l’estabilitat del procediment o de la contaminació
ambiental, i biològiques.
En un primer moment, destaca que les alteracions
més freqüents són de caràcter químic i derivades
de l’estabilitat del procediment i la contaminació
ambiental. Les alteracions físiques ocupen el segon
lloc i es deriven tant de la manipulació com de les
condicions de conservació. Finalment, en 5 centres
s’identifiquen alteracions d’origen biològic.
Com ja s’ha indicat pel que fa a la preservació de les
imatges digitals, cal definir polítiques de preservació
i conservació acompanyades dels mitjans adequats
necessaris per portar-les a terme.

18 centres

Alteracions
químiques

Taula d’alteracions
Nombre1

%2

7

39 %

3

17 %

Alteracions físiques
Nombre de centres on s’identifiquen alteracions físiques de les imatges
De manipulació
Nombre de centres on se n’identifiquen
Anotacions

1

Arrugues

1

Estrips

1

Vidres trencats

1

De conservació
Nombre de centres on se n’identifiquen

3

Adhesions

1

Despreniments

2

17 %

Alteracions químiques
Nº de centres on s’identifiquen alteracions químiques de les imatges

18

100 %

De producció
Tractament de laboratori

0

D’estabilitat del procediment
Nombre de centres on se n’identifiquen

13

Degradació del plàstic

0

Decoloracions en B/N

5

Decoloracions en color

9

72 %

De contaminació ambiental
Nombre de centres on se n’identifiquen

6

Mirall de plata

5

Rex-ox

0

Altres

1

33 %

Alteracions biològiques
Nombre de centres on s’identifiquen alteracions biològiques de les imatges

5

28 %

1 El nombre total de centres considerats és de 18, que són els centres on s’ha pogut determinar l’estat de conservació de les imatges.
2 El percentatge s’ha calculat sobre el nombre total de centres on s’han identificat alteracions de les imatges.
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5.4 Tractament de les
col·leccions o fons

5.4.2 Instruments de descripció

5.4.1 Sistema d’organització
i ordenació

de cap instrument de descripció. En els casos que en

El sistema més freqüent d’organització i ordenació

A la limitació pel que fa al nombre i la tipologia d’ins-

utilitzat és el numèric, aplicat en el 52 % dels museus.

truments cal afegir que, quan ha estat possible deter-

El segueixen el temàtic, en el 35 % dels casos, i el

minar el percentatge de fons descrits, aquests en cap

cronològic, en el 26 %. En penúltim lloc figura el

cas no arriben al 100 %. En el millor dels casos s’arriba

sistema alfabètic, en un 13 %, aplicat majoritària-

puntualment al 85 %.

Com mostra la taula, el 40 % dels museus no disposen
tenen, el catàleg i la guia de fons són els més habituals.

ment a la toponímia. S’esmenten altres sistemes en

Sens dubte, aquest dèficit palesa un problema impor-

dos museus.

tant tant pel que fa a la gestió mateixa dels fons com

Cal tenir en compte que els museus no utilitzen

a la seva difusió i explotació per part dels museus que

necessàriament un únic sistema d’organització i

en són dipositaris com per a la recerca.

ordenació. En tres dels 23 museus on s’han identificat

Taula instruments
de descripció

aquests sistemes en conviuen més d’un.

Taula sistema
d’organització
i ordenació

Total

el sistema d’organització

disposen d’instruments

15

60 %

de descripció

1

Tipus d’instruments de descripció2
23

92 %

i ordenació d’imatges
1

Sistema d’organització i ordenació2
Alfabètic

%

Nombre de museus que

%

Nombre de museus en
els quals s’ha identificat

Total

Guia de fons

4

27 %

Inventaris

3

20 %

Catàlegs

5

33 %

Altres

3

20 %

3

13 %

Onomàstic

0

0%

Toponímic

2

9%

Temàtic

8

35 %

Gràfic instruments de descripció

Numèric

12

52 %

0

Cronològic

6

26 %

Altres

2

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que disposen d’instruments
de descripció (15).

fons Guia de fons

Inventaris
9%
Catàlegs

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus on s’ha identificat el sistema
d’organització i ordenació (23).

1

es

Inventaris
Catàlegs
Altres

2

3

4

5

5.4.3 Programari per
a la gestió i descripció

En tot cas, es palesa que les imatges són gestionades i descrites en gairebé un 50 % dels casos
mitjançant el programa MuseumPlus. En l’altre 50 %,

En tractar aquest apartat s’observa una certa

els museus han desenvolupat sobretot instruments

contradicció en relació amb l’anterior, ja que mentre

propis a partir de programes de bases de dades,

que el nombre de museus que declaraven disposar

com FileMaker o Access, o utilitzant taules d’Excel.

d’instruments de descripció era de 15, en són 20 els
que declaren que utilitzen algun tipus de programari

Cal tornar a insistir en el que s’ha evidenciat a l’apar-

per a la gestió i descripció. Tot i les possibles limitaci-

tat anterior pel que fa a la gestió dels fons i a la seva

ons, podríem entendre que un programari dels que

difusió i explotació per part dels mateixos museus.

s’esmenten per a la gestió de les imatges es pot
utilitzar com a instrument de descripció.

Taula programari

Total

%

Gràfic programari

Nombre de museus que
utilitzen programari per
a la gestió i descripció1

0

20

Tipus d’instruments per a la gestió

es

i descripció2

15

20

25

MuseumPlus
Altres

Lightroom

0

0%

MuseumPlus

17

85 %

ICA-AtoM

0

0%

5%

Altres3

18

90 %

BDP*
Pandora

Excel

6

33 %

Base dades pròpia
desenvolupada

8

44 %

3

17 %

sobre Filemaker3
Base dades pròpia
desenvolupada

10

80 %

MuseumPlus

de les imatges

5

Picassa

5%

33 %
Excel

17 %
BDP*
Access

Altres

sobre Access3

44 %

Base dades pròpia
desenvolupada sobre

BDP*
Filemaker

1

5%

Pandora3
Picassa3

*Base Dades Pròpia.

1

5%

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que utilitzen programari per a la
gestió i descripció (13).
3 Percentatge sobre Altres (18).
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5.4.4 Mesures de preservació
i conservació

Les estratègies de preservació estan definides en el
48 % dels museus (12 de 25) i se centren sobretot (11
dels 12 museus que les han definit) en l’elaboració de

L’aplicació de mesures de preservació i conserva-

còpies digitals de les imatges analògiques.

ció es mostra limitada en els museus que utilitzen
materials de protecció o que han definit estratègies

Cal tenir present que aquesta fórmula de preser-

de preservació.

vació de les imatges analògiques comporta que,
paral·lelament, es disposi d’una bona política de

Solament un 36 % dels museus (9 de 25) utilitzen

preservació digital, amb les limitacions que presenta

materials de protecció i, encara, d’aquest percen-

ara per ara (veg. l’apartat 6.3.2).

tatge només en un cas en fan ús per a totes les
imatges. La resta, 8 museus, en fan un ús parcial.

Taula de mesures de preservació i conservació

Total

%

9

36 %

Ús parcial de materials de protecció2

8

89 %

Us al 100 % de materials de protecció2

1

11 %

12

48 %

Còpies en paper3

3

25 %

Còpies digitalitzades3

11

92 %

Altres3

2

17 %

Materials de protecció2
Nombre de museus que utilitzen materials de protecció1

Estratègies per a la preservació2
Nombre de museus on s’han identificat estratègies de
preservació mitjançant la reproducció d’imatges1

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que utilitzen materials de protecció (9).
3 Percentatge sobre el total de museus on s’han identificat estratègies de preservació mitjançat la reproducció d’imatges (12).

5.5 Infraestructures
i equipaments

Gràfic de mesures de preservació
i conservació
0

5

10

15

20

25

5.5.1 Ubicació dels fons
En aquest apartat s’obtenen novament uns resul-

Materials Materials
otecció de protecció

tats preocupants pel que fa al tracte que reben
les imatges fotogràfiques analògiques que, en el

atègies Estratègies per
ació a la preservació

60 % dels casos, estan dipositades a les oficines dels
centres. Aquestes instal·lacions difícilment ofereixen
unes condicions idònies de temperatura i humitat
per a una conservació òptima. Aquesta situació
s’agreuja quan les imatges estan en magatzems o
distribuïdes entre diferents departaments.

Taula ubicació

Total

%

Nombre de museus

25

100 %

3

12 %

15

60 %

Ubicació al dipòsit1

8

32 %

Ubicació al magatzem1

2

8%

3

12 %

Ubicació en un espai
especíﬁc adequat1
Ubicació a les oﬁcines
del centre1

Distribució en diferents
departaments1

Aquesta ubicació també pot resultar problemàtica
per atendre la consulta externa, si s’escau.

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).

Gràfic ubicació

Espai especíﬁc
adequat

3 centres
3 centres
En diferents
departaments

2 centres
Al magatzem

Gràfic ubicació
dels fons

8 centres
Al dipòsit

15 centres
Oﬁcines
del centre
34
34

5.5.2 Equipament
per a digitalització
Malgrat que a l’apartat 6.4.4 s’indica que onze
museus utilitzen la digitalització de les imatges
analògiques com a estratègia de preservació, només
7 museus (el 28 %) disposen de mitjans propis per
dur-la a terme. Certament, aquesta circumstància no s’ha d’interpretar necessàriament de forma
negativa, ja que pot ser fins i tot convenient externalitzar el procés de digitalització. Resulta més
preocupant el fet que solament en un cas el museu
disposa d’un programa de digitalització, que sí que
seria imprescindible per desenvolupar una política
de preservació mitjançant la digitalització.

Taula equipament

Rafael Vilarrubias. Carles Rahola i Llorens, assegut en un banc dels jardins de la Devesa. Girona, 1935. (Fragment)

Nombre de museus

Total

%

25

100 %

7

28 %

Disposen de mitjans propis
per a la
digitalització d’imatges1
1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).

5.5.3 Mobiliari
En línies generals, la tipologia i disponibilitat de
mobiliari palesa les limitacions indicades a l’apartat
6.5.1. Cap museu no disposa de nevera ni d’armari
ignífug. En el millor dels casos disposen d’armaris
metàl·lics, tot i el predomini de prestatgeries de
fusta, per instal·lar-hi els positius i negatius, que de
manera majoritària es fa sense usar materials de
protecció.

Taula mobiliari

Total

%

Nombre de museus

25

100 %

Prestatgeria metàl·lica1

4

16 %

Prestatgeria de fusta1

9

36 %

Armari compacte1

3

12 %

Armari metàl·lic1

6

24 %

Armari de fusta1

5

20 %

Armari ignífug1

0

0%

Nevera1

0

0%

Capsa de plàstic1

1

4%

Calaix metàl·lic1

1

4%

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).

Prestatgeria metàl·lica

Prestatgeria de fusta

Armari compacte

Armari metàl·lic

Armari de fusta

Armari ignífug

Nevera

Capsa de plàstic

Calaix metàl·lic

Gràfic mobiliari

4

9

3

6

5

0

0

1

1
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5.5.4 Control ambiental

5.5.5 Sistema de seguretat

Si a l’apartat anterior es destacaven les deficiències

La situació pel que fa a sistemes de seguretat

o limitacions quant al mobiliari, les que s’observen

presenta uns resultats més adequats, atès que el

pel que fa als sistemes de control ambiental no fan

92 % dels casos (23 museus) disposen d’alarma

pensar en un entorn que les compensi. Solament

d’intrusions i un 88 % (22 museus), d’alarma d’incendi.

11 dels 25 museus (un 44 %) disposen de mesures

A més, 18 d’aquests 22 museus estan equipats amb

d’aquest tipus, però només en dos casos corresponen

sistema d’extinció.

a sistemes de climatització, mentre en 5 corresponen
a deshumidificadors.
La presència d’instruments per monitorar les condicions ambientals és també preocupant, atès que dels
25 museus només 9 disposen de termohigròmetre.

Taula sistema
de seguretat

Total

%

25

100 %

23

92 %

Alarma d’intrusions2

23

92 %

Alarma d’incendi2

22

88 %

18

82 %

Nombre de museus
Nombre de museus
que disposen de

Taula control
ambiental
Nombre de museus

sistema de seguretat1

Total

%

25

100 %

Nombre de museus
que disposen de

11

44 %

control ambiental1
Deshumidificador2

5

45 %

Termohigròmetre2

9

82 %

Climatització2

2

18 %

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).

Sistema d’extinció3

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que disposen de sistema de seguretat (23).
3 Percentatge sobre el total de museus que disposen d’alarma d’incendi (22).

5.6 Accés a les col·leccions
i als fons fotogràfics

2 Percentatge sobre el total de museus que disposen de control ambiental (11).

5.6.1 Accés a les col·leccions i als fons

Gràfic control ambiental

Del total de museus considerats, es coneixen les

0

5

10

Deshumidiﬁcador
Termohigròmetre
Climatització

15

20

25

condicions d’accés a 23 centres (92 %). De forma
majoritària, 19 museus dels 23 (83 %) permeten
l’accés lliure per consultar els fons i les col·leccions,
en comparació dels 4 (17 %) restringeixen l’accés.
Del total de museus que faciliten un accés lliure,
només en un cas l’accés és limitat al 70 % dels fons
i col·leccions, mentre que a la resta és lliure al 100 %.
En el cas de l’accés restringit, en els quatre casos
identificats s’aplica al 10 % dels fons i col·leccions.

Taula accés

Total

%

25

100 %

23

92 %

Accés lliure2

19

83 %

Accés restringit2

4

17 %

Nombre de museus
Nombre de museus
que especifiquen les
condicions d’accés1 als
fons i col·leccions

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que especifiquen les condicions d’accés
(23).

4 centres

Gràfic accés

Accés lliure

19 centres

Joan Comalat. Grup de persones a la terrassa del local de copes de l’edifici Isaac el Cec, actual
Museu d’Història dels Jueus de Girona. Girona, juliol de 1980. (Fragment)

Accés restringit
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5.6.2 Horari d’atenció

Taula sistema
de seguretat

Total

%

25

100 %

20

80 %

2 hores diàries2

1

5%

3 hores diàries2

2

10 %

de cinc dies a la setmana.

4 hores diàries2

2

10 %

Solament uns pocs museus ofereixen horaris i dies

5 hores diàries2

5

25 %

6 hores diàries2

3

15 %

7 hores diàries2

7

35 %

2 dies a la setmana2

1

5%

3 dies a la setmana2

1

5%

4 dies a la setmana2

2

10 %

5 dies a la setmana2

14

70 %

6 dies a la setmana2

3

15 %

S’han avaluat els horaris d’atenció, considerant
d’una banda el nombre d’hores diàries i, de l’altra,
el nombre de dies setmanals.
Pel que fa al primer indicador, la majoria dels museus

Nombre de museus
Hores diàries d’obertura

ofereixen un horari d’obertura igual o superior a les

Nombre de museus que

cinc hores diàries (el 75 % dels que especifiquen

especifiquen l’horari

l’horari), que en 7 casos (un 35 %) arriba fins a les

d’atenció al públic1

set hores.
Pel que fa als dies d’atenció a la setmana, 17 museus
(el 85 % dels que ho especifiquen), obren un mínim

d’obertura que es poden considerar restringits quant
a facilitat d’accés, si bé cal assenyalar que en tots
els casos la consulta es pot fer amb una concertació
prèvia per part de l’interessat.
Un total de 20 centres atenen el públic en l’horari
definit però amb reserva prèvia. Representen el
95 % dels centres que especifiquen l’horari d’atenció
al públic.

Dies setmanals d’obertura

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que especifiquen els horaris d’atenció
al públic (20).

5.7 Difusió dels fons
5.7.1 Realització d’activitats

Taula realització
d’activitats

El 84 % dels museus fan activitats de difusió, i es

Nombre de museus

concentren sobretot en activitats com ara publica-

Nombre de museus que

cions, exposicions i articles de premsa.

Total

%

25

100 %

21

84 %

Premsa2

17

81 %

Televisió2

6

29 %

Publicacions2

20

95 %

Conferències2

16

76 %

Web2

16

76 %

Tallers2

3

14 %

Treballs de recerca2

16

76 %

Exposicions2

20

95 %

Visites2

9

43 %

Formació2

4

19 %

Xarxes socials2

14

67 %

fan activitats de difusió1

Cal destacar també la difusió creixent mitjançant

Tipus d’activitat

Internet, amb un ús del web en el 76 % dels casos i
de les xarxes socials en el 67 %, tot i que això alhora
posa de manifest que un nombre de museus proper
al 25 % gairebé encara no hi té presència.
Altres recursos com la televisió, els tallers, les visites
o la formació són els menys representatius.
S’ha de destacar que en el 76 % de centres es fan
activitats de recerca que, sens dubte, són fonamentals amb vista al coneixement dels fons i col·leccions
i a fer possible el desenvolupament de les propostes
de difusió.

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que fan activitats de difusió (21).

Premsa

Televisió

Publicacions

Conferències

Web

Tallers

Treballs de recerca

Exposicions

Visites

Formació

Xarxes socials

Gràfic realització d’activitats

17

6

20

16

16

3

16

20

9

4

14

40

5.7.2 Tipologia d’usuaris

5.8 Personal

Les respostes d’aquest punt permeten observar un

5.8.1 Personal dedicat al
tractament de les col·leccions
i els fons fotogràfics

equilibri entre l’ús dels fons i col·leccions que fan els
mateixos museus, les institucions i els particulars. No
ha d’estranyar que l’ús per part del museu mateix
sigui superior a la resta, ja que els fons i les col·leccions es formen parcialment des del museu, des d’on
també s’impulsen les actuacions de difusió.

Del total de museus estudiats, només 5 casos (el
20 %) disposen de personal dedicat al tractament de
les col·leccions i fons fotogràfics, habitualment una
sola persona i en cap cas amb dedicació exclusiva.

Destaca, en canvi, la baixa presència d’empreses en

Els percentatges de dedicació oscil·len en general

la tipologia d’usuaris. Això pot respondre al desco-

entre el 5 % i el 30 %, tot i que en alguns casos són

neixement que aquestes tenen del potencial que els

inferiors al 5 %.

ofereixen aquests fons i col·leccions, i a les limitacions
que tenen els museus pel que fa a difusió i, especialment, als instruments de descripció

Les respostes posen en relleu una clara insuficiència
de personal per atendre adequadament la gestió
dels fons i col·leccions. Aquesta insuficiència es fa
sentir en tots els àmbits i és especialment crítica pel
que fa a la conservació i a la descripció, dues peces
fonamentals per assegurar-ne la preservació i l’ús i
la difusió posteriors.

Taula tipologia
d’usuaris

Total

%

Nombre de museus

25

100 %

25

100 %

El museu mateix2

24

96 %

Institucions2

21

84 %

Particulars2

20

80 %

Empreses2

8

32 %

Nombre de museus
que defineixen la
tipologia d’usuaris1
Tipologia d’usuaris

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que defineixen la tipologia d’usuaris (25).

5.9 Marc legal
L’atenció als aspectes legals presenta uns resultats
que es poden considerar preocupants. S’han observat tres aspectes: la formalització documental dels
ingressos i la referència als drets morals dels autors

5.9.1 Els ingressos d’imatges
al museu es formalitzen
documentalment per cessió,
donació o compra?

i als drets d’explotació.

Taula ingressos

Total

%

Dels 24 museus sobre els quals es disposa d’infor-

Nombre de museus

25

100 %

mació per al primer punt, només en el 58 % dels

Nombre de museus

casos els ingressos es formalitzen documentalment.

que ho especifiquen1

24

96 %

Sí2

14

58 %

No2

7

29 %

En alguns casos2

3

13 %

Un percentatge que resulta alarmant, atès que el
42 % restant no els formalitza, o només en alguns casos.
Aquest fet s’agreuja quan es fa referència als drets
morals (autoria, respecte a la integritat...), ja que es
tenen en compte sempre en el 39 % dels casos (9
museus d’un total de 23) i en alguns casos en el 13 %

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que ho especifiquen (24).

(3 museus de 23). En un 48 % dels casos (11 museus
de 23) no es tenen en compte.
En referència als drets d’explotació, la situació és

En alguns casos

3 centres

lleugerament més satisfactòria, ja que aquest
aspecte es preveu en tots els casos a 18 de 25
museus (un 72 %), i en alguns casos a 3 museus (un
13 %). Tot i això encara hi ha 4 centres (un 16 %) on
no són tinguts en compte.
Es tracta d’una qüestió que cal afrontar amb vista
a la regularització per tal d’evitar les conseqüències
de la inseguretat jurídica que es deriva d’una manca
de documentació que deixi constància de la forma

Gràfic ingressos

d’ingrés i dels drets que corresponen al museu i a la
part afectada com a donant, dipositant, venedor o
la forma que correspongui en cada cas.

7 centres

No

Sí

14 centres

42

5.9.2 En la formalització dels
ingressos, en el cas d’obres
fotogràfiques, es fa referència
als drets morals (autoria, respecte
a la integritat...) del fotògraf?

Taula formalització
Nombre de museus
Nombre de museus
que ho especifiquen1

Total

%

25

100 %

5.9.3 En relació amb els drets
d’explotació, es fa esment del
termini temporal de cessió, dels
usos possibles (finalitats d’ús,
mitjans o formes de divulgació)
en l’àmbit territorial?
Taula drets
d’explotació

Total

%

25

100 %

25

100 %

Sí2

18

72 %

No2

4

16 %

En alguns casos2

3

12 %

Nombre de museus
23

92 %

Sí2

9

39 %

No2

11

48 %

En alguns casos2

3

13 %

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que ho especifiquen (24).

Nombre de museus
que ho especifiquen1

1 Percentatge sobre el total de museus estudiats (25).
2 Percentatge sobre el total de museus que ho especifiquen (24).
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Dani Duch. Nit de resultats electorals a l’Ajuntament de Girona: dues persones consultant els resultats en una pantalla d’ordinador. Girona, 1982. (Fragment)

46

Valentí Fargnoli. Grup de la secció dramàtica La Amistad, en un vaixell de vela al moll del port de Palamós. Palamós, 6 de juliol de 1924. (Fragment)
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Conclusions

a altres institucions i centres públics (centres de
documentació, biblioteques, etc.) i privats (fundacions, associacions, particulars, etcètera). Una conclusió preliminar cada vegada més urgent de materialitzar, tant en relació amb les imatges que són

Alfred Mauri
Jordi Mestre
Natàlia Navarro

qualificades pròpiament com a patrimoni fotogràfic,
com amb les col·leccions o conjunts d’imatges.
Al capítol 3 ja s’han definit els objectius que han
orientat aquest estudi, amb la voluntat primera de

La transversalitat de la informació que aporten les

conèixer la situació de la fotografia conservada en

col·leccions i els fons fotogràfics els fa presents en

museus. Aquest coneixement ens ha de permetre

una gran diversitat d’àmbits. La seva presència als

una diagnosi que, alhora, faci possible definir políti-

museus no els fa diferents quant a la complexitat

ques i línies d’actuació per corregir les disfuncions

que plategen la seva gestió i el seu tractament. El

identificades i fer un ús com més eficient millor d’uns

procés de creació de la fotografia també dona lloc

recursos sempre limitats.

a una casuística específica. Tot plegat, s’entén que
obliga a una anàlisi i a la presa de decisions amb

En aquest estudi es pretén oferir una visió general

vista a la conservació, al tractament arxivístic, la

del que ha anat apareixen en dur a terme l’estudi,

difusió, etc., als museus que s’ha de basar en un

tot mostrant un recorregut breu de la situació actual,

coneixement rigorós d’aquesta realitat diversa.

una imatge del moment que viuen el patrimoni i les
col·leccions fotogràfiques als museus. Ara bé, fent

Aquest document aporta informació nova en l’àmbit

esment també de punts determinats que es consi-

patrimonial, històric, artístic, testimonial, documen-

dera que són prioritaris i que necessiten més atenció.

tal, pedagògic, social i en altres aspectes com el
tractament tècnic, la descripció, la conservació dels

A continuació es desenvolupen les conclusions,

suports i la preservació, i els específics de caràcter

seguint en bona mesura l’estructura que s’ha aplicat

legal en relació amb les col·leccions i els fons fotogrà-

en l’elaboració del treball de camp i en el registre

fics conservats en museus.

i la presentació de les dades en aquesta mateixa
publicació.

Esdevé un pas més en el procés iniciat l’any 2010
des d’INSPAI amb el projecte «Estudi de camp de les
col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments
de les comarques gironines». En aquell moment, va
cridar l’atenció el fet de descobrir que el patrimoni
fotogràfic que es trobava en una situació de més
perill era justament el més recent, sobretot el que
corresponia a la imatge digital. Una situació que ara
es repeteix en el cas dels museus. Un fet que indica
que estudis com aquests s’hauran de fer extensius

1. Abast de l’estudi
Al capítol 5.1 —Dades bàsiques— s’han enumerat en
detall els museus que han estat inclosos en l’estudi
de camp i el criteri que s’ha aplicat en els casos en
que els fons fotogràfics han estat derivats a centres
d’arxiu i que, en conseqüència, ja van ser tinguts en
compte a l’estudi de 2010 esmentat més amunt.

L’abast definit, que inclou el 76 % dels centres
museístics que hi ha a les comarques de Girona, es
pot considerar suficientment representatiu de la
realitat que es vol estudiar i de la qual no interessen tant les xifres absolutes com la identificació de
dominants.

2. Contingut i estructura de
les col·leccions i els fons fotogràfics
Nombre i integritat de col·leccions
i fons fotogràfics
Definir què és una col·lecció fotogràfica i què és un

Un nivell de detall més aprofundit exigiria un tracta-

fons fotogràfic ha comportat algun problema pel

ment arxivístic de les col·leccions i els fons fotogrà-

fet que els museus no coneixen o no apliquen la

fics, encara que fos bàsic, i que s’entén que aportaria

terminologia arxivística i moltes vegades són desco-

poc més en relació amb els objectius d’aquest estudi,

neixedors de l’origen del fons o no han sabut diferen-

i d’altra banda, n’hauria alentit l’elaboració.

ciar-ne o identificar-ne l’origen (empresarial, familiar,
etc.). Per això, l’existència de fotografies (positius,

Al llarg d’aquestes conclusions es recuperen referèn-

negatius o imatges digitals) no pressuposa que en

cies a xifres absolutes, però sempre considerant-les

tots els casos sigui factible determinar el nombre de

indicatives de l’estat de les coses i com a evidència

fons o col·leccions. Aquest procés ha estat possible en

de les casuístiques dominants.

poc més de la meitat (el 56 %) dels museus enquestats, i ha permès identificar 32 fons i 11 col·leccions.

L’abast definit, que inclou el
76 % dels centres museístics
que hi ha a les comarques
de Girona, es pot considerar
suficientment representatiu de
la realitat que es vol estudiar.

S’evidencia aquí la dificultat derivada d’una consideració habitual de la imatge com a objecte que,
com que no es tracta com a part d’un tot més
ampli, ha afavorit un baix índex de fons i col·leccions
tancats íntegres i fa palesa la potencial fragmentació existent. D’aquí es deriva ja una necessitat
urgent com és la descripció arxivística d’aquests

D’altra banda, no s’apliquen a aquestes conclusi-

fons i col·leccions, de manera que en sigui possible,

ons paràmetres de caràcter territorial —com ja s’ha

com a mínim, la integració intel·lectual a través dels

comentat— pel fet que la presència dels museus al

instruments de descripció.

territori no resulta d’una planificació ni una obligació
legal, sinó que resulta d’unes circumstàncies específiques del context social i cultural del qual sorgeixen.
Tampoc s’analitzen les dades des de les diferents
tipologies de museu que, igualment, es considera
que aportarien ben poc als objectius perseguits.

Centres amb fons audiovisuals
Pel que fa als audiovisuals, tot i que no és l’objectiu central d’aquest estudi, també es vol posar de
manifest la seva presència i el fet que experimenten
un creixement considerable. La prova d’això és que
hi ha fons audiovisuals en el 28 % dels centres que
han respost l’enquesta i que tenen col·leccions i fons
fotogràfics.
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Tipologia de col·leccions
i/o fons fotogràfics
Tot i que la definició d’una tipologia per identificar
les col·leccions i els fons fotogràfics no és el propòsit
d’aquest estudi, l’esquema bàsic utilitzat palesa una

Volum

Un volum global de més de dos
milions d’imatges, de les quals el
79 % correspon a imatges digitals.

disparitat notable que fa pensar en la conveniència

L’anàlisi dels volums ens dona informació sobre

d’una anàlisi per part de museus i arxius en relació

l’amplitud i la diversitat dels problemes que cal

amb el nivell de representativitat que els correspon

afrontar.

en cada context i àmbit d’actuació.

Considerant que la mostra és representativa però no

Es considera que aquest és un aspecte crític per al

exhaustiva, hom es troba ja amb un volum global

qual cal definir criteris d’actuació que, d’una banda,

de més de dos milions d’imatges, de les quals el

permetin assegurar la representativitat més gran

79 % correspon a imatges digitals, més de 10 TB. Tot

possible i, de l’altra, defineixin les polítiques d’adqui-

i així, el volum d’imatges analògiques, proper al mig

sició. Aquest darrer punt es creu que és cada vegada

milió, no és menyspreable.

més urgent, tenint en compte els volums que assoleix
la producció fotogràfica actual, així com els perills
derivats de la progressiva mercantilització de les
col·leccions i els fons fotogràfics per part dels seus
productors o titulars.

La suma d’ambdues xifres porta als més de dos
milions esmentats, una xifra que cal prendre en
consideració a l’hora de definir polítiques i prioritats d’actuació en relació amb les propostes que
s’han anat apuntant i que es comentaran també

Cronologia inicial de les col·leccions
i els fons fotogràfics

en als apartats posteriors per tal de dimensionar-les

Respecte als documents en imatge que s’han pogut

Tipus d’ingrés

identificar als museus, el 42 % disposen d’imatges
del segle

XIX,

si bé aquesta xifra correspon a una

quantitat molt poc representativa.

adequadament.

Les xifres relatives a les formes d’ingrés dels fons
i col·leccions posen de manifest el domini de les
donacions, que són presents en el 80 % dels museus.

Els grans buits cronològics s’evidencien per al segle

Els museus als quals es donen ingressos per cessió o

XIX, tot i que el nombre d’imatges és també notable-

dipòsit representen un 60 %, de manera que es pot

ment escàs per a dates anteriors a 1940. Els incre-

observar com les formes d’adquisició predominants

ments per al període posterior són més notables i

són les no oneroses.

es fan especialment rellevants a partir de 1970. De
resultat de l’eclosió de la fotografia digital.

El domini de les donacions, que són
presents en el 80 % dels museus.

Un cop més, cal assenyalar la necessitat d’aprofundir

Tot i això, en un 45 % de museus s’han produït ingres-

en la definició de polítiques d’adquisició, tant amb la

sos per compra, xifra que iguala la dels que disposen

finalitat d’equilibrar la representativitat cronològica

de fons derivats d’encàrrecs o producció pròpia. Cal

i temàtica, com per determinar criteris de selecció,

tenir en compte aquí l’especificitat que representa

atesa la proliferació d’imatges generades en els

la producció pròpia de fotografies per part dels

darrers temps.

museus, vinculada als processos de documentació

manera més específica, més modernament, com a

dels seus fons.

El debat que es planteja en aquest punt, complementari dels aspectes que cal considerar i que s’han
indicat als apartats anteriors, se centra especialment en la definició de criteris en relació amb les
adquisicions oneroses.

les imatges no sempre es facin d’una manera correcta.
Les xifres que evidencia aquest estudi han dut a incidir
més en aquest apartat dins les conclusions.
La digitalització i la gestió de la imatge digital tenen un
paper clau en la conservació i la difusió de les imatges,

3. Característiques físiques de les
col·leccions i els fons fotogràfics

ja que impedeixen que es deteriorin com a conseqüència de la manipulació i permeten fer-ne una difusió
massiva.

Característiques dels positius
En correlació amb la cronologia de les imatges
conservades, s’observa que els tipus i la quantitat de
positius es corresponen amb la tecnologia de cada
moment. Així, són molt baixes les xifres referides a
suports sobre metall i lleugerament superiors les
conservades sobre vidre.

Les dades recollides mostren que la imatge digital està
sotmesa a un perill important de pèrdua si es continuen
desatenent les necessitats especials de conservació i
preservació que requereixen per tal que la imatge com
a font d’informació pugui ser recuperable en un futur. En
aquest sentit, una de les prioritats d’INSPAI en matèria
d’assessorament tècnic als municipis és la relacionada

Per contra, la quantitat de positius sobre paper i

amb la gestió, el tractament i la conservació de la

plàstic és la més elevada.

imatge digital.

Característiques dels negatius

Resulta preocupant, doncs, el fet que només un sol
museu disposi d’un pla o programa de digitalització.

En el cas dels negatius, el vidre n’és el suport
minoritari, davant d’un predomini clar del plàstic i
el polièster.
Tant en aquest cas com en l’anterior, un cop més, les
xifres resulten interessants no tant en el seu sentit
absolut, sinó més com a orientació a l’hora de dimensionar les necessitats de conservació i preservació.

Fotografia digital
El desenvolupament de la fotografia digital ha donat
lloc a un creixement exponencial del nombre d’imatges generades, que tot just fa uns 15 anys que es van
començar a custodiar en arxius i altres centres.
Durant les darreres dècades del segle
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es varen

popularitzar els escàners i el vídeo, però la captació
digital de fotografies era molt precària i a un preu molt
elevat. El moment d’inflexió en qualitat i preu se situa
a l’any 2004, i això provoca la decadència progressiva
de la captació química. La digitalització també es fa
molt més senzilla, encara que aquesta i la gestió de

La digitalització i la gestió de la
imatge digital tenen un paper clau
en la conservació i la difusió de les
imatges, ja que impedeixen que
es deteriorin com a conseqüència
de la manipulació, i permeten
fer-ne una difusió massiva.
És imprescindible que els museus defineixin i apliquin
una política de preservació a través de la digitalització, sigui a través d’un procés dut a terme pel mateix
museu o externalitzant-lo. En tot cas, ha d’estar sota
el control del maquinari i de les característiques tècniques de digitalització i postproducció establertes pels
tècnics dels museus.
Cal tenir present que en la conservació de la imatge
digital intervenen tres aspectes fonamentals: la
degradació del suport, l’obsolescència del maquinari
i l’obsolescència dels formats. Per contra, la realitat
copsada en l’estudi mostra que:
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» Tot i la recomanació d’ús del format TIFF per
conservar les imatges, solament l’utilitzen el
60 % dels museus, tot i que simultàniament amb
el format JPEG. Aquest darrer és el d’ús majoritari,
present en el 96 % dels museus. En alguns casos, el
8 %, també s’esmenta l’ús del format RAW.

futur no gaire llunyà la possibilitat d’oferir un repositori digital per garantir-ne la conservació.
D’altra banda, el fet que les imatges digitals siguin
fàcilment captables i reproduïbles comporta que es
tendeixi a conservar totes les imatges sense fer-ne
una selecció prèvia. En aquest sentit, tenim la respon-

Cal tenir en compte que aquests percentatges fan

sabilitat de promoure les iniciatives necessàries per

referència al nombre de museus que utilitzen els

establir protocols per avaluar i triar les imatges, així

diferents formats, no al nombre d’imatges en cada

com d’establir clarament els formats i les característi-

format.

ques tècniques per captar la imatge. També cal refor-

Aquestes dades no deixen de despertar preocupació pel que fa al manteniment de la qualitat

çar la consideració de la producció actual d’imatges
com a part del patrimoni fotogràfic futur.

de les imatges al llarg del temps i la pèrdua d’una

L’estat de conservació de les imatges analògiques

informació única del territori.

és entre molt bo i bo, però aquest fet no lleva que

» L’escala de colors utilitzada és exclusivament RGB.
Una exclusivitat que es repeteix pel que fa als bits
per canal, que és de 8 a tots els museus (24, un
96 %) on s’ha identificat aquest paràmetre.
» Els suports en els quals són les imatges digitals no
desperten menys inquietud quant a la preservació,
atesa la diversitat dels suports utilitzats, tal com
s’ha exposat a l’apartat 5.3.2.
La confiança en suports poc adequats per a la
conservació a llarg termini s’agreuja pel fet que
no tots els museus disposen d’un sistema adequat
de còpies de seguretat i, a més, en un 24 % no
s’identifica que se’n facin.

sigui imprescindible definir polítiques de conservació
i poder corregir situacions crítiques quan hi hagi un
nombre d’imatges afectades per una situació de
conservació regular o dolenta.
Aquesta consideració no ha d’amagar que l’aplicació
de mesures de preservació i protecció és limitada i
són pocs els que utilitzen materials de protecció o
han definit estratègies de preservació.

La imatge digital està sotmesa
a un perill important de pèrdua
si es continuen desatenent les
necessitats especials de conservació
i preservació que requereixen.

En aquest context, es defineix com a prioritari el

També és limitada l’aplicació de polítiques de

treball per definir un catàleg de formats i de políti-

preservació que, majoritàriament, s’ha concretat

ques de preservació i conservació acompanyades

en la realització de còpies digitals de les imatges

dels mitjans adequats necessaris.

analògiques. Una opció que obliga alhora a una

Estat de conservació
A l’anterior apartat s’ha constatat la necessitat

política de preservació digital.

Alteracions més freqüents
que han patit els fons

de resoldre els aspectes sobre la conservació dels
suports digitals, atesa la seva vulnerabilitat i l’ele-

L’estat de conservació bo o molt bo que s’ha indicat

vada possibilitat de pèrdua de la informació. Per

a l’apartat anterior no impedeix que una part de

això, i tenint en compte la capacitat d’INSPAI d’ope-

les imatges estiguin afectades per diferents tipus

rar a les comarques gironines, cal plantejar-se en un

d’alteracions. Cal assenyalar novament que no es fa

referència a una quantificació individualitzada, sinó

que també en dificulta la consulta externa atesa la

a les situacions predominants observades.

diversitat de solucions.

Destaquen les alteracions de tipus químic, que són

Tenint en compte, per exemple, el fet assenyalat que

les més freqüents, derivades de la producció, d’esta-

una part important dels fons tancats no són íntegres

bilitat del procediment o la contaminació ambien-

i poden estar disgregats en més d’un centre, la possi-

tal. Les alteracions físiques ocupen el segon lloc i es

bilitat de recuperar intel·lectualment la integritat

deriven tant de la manipulació com de les condicions

original es dificulta enormement.

de conservació. El tercer lloc l’ocupen les alteracions
d’origen biològic.
Una part de les alteracions actuals, i caldria actuar
per evitar-ne de futures, és provocada per les condicions d’instal·lació, com s’explicarà més endavant.
En tot cas, és aconsellable que els museus defineixin polítiques d’adquisició alineades amb la seva
capacitat i els seus recursos, que garanteixin una
conservació i un tractament adequat del fons o
col·lecció.

4. Tractament de les col·leccions
o els fons

La Llei del patrimoni cultural català
estableix en l’article 3.1 que les
administracions públiques s’han
de dotar «dels mitjans materials
i personals adequats», una
obligació que té una importància
especial en el tractament de fons
tan específics i sovint tan fràgils
com ho són els fotogràfics.
En aquest cas s’estableix com a tasca prioritària
la de definir polítiques comunes de tractament i
descripció dels fons.

Sistema d’organització i ordenació
i instruments i programari de descripció

5. Infraestructures i equipaments

Més enllà del fet que les col·leccions o els fons

l’article 3.1 que les administracions públiques s’han de

fotogràfics estiguin en un o altre tipus d’entitats,

dotar «dels mitjans materials i personals adequats»,

organismes o institucions, la seva especificitat fa

una obligació que té una importància especial en el

que el tractament i la gestió s’hagin de dur a terme

tractament de fons tan específics i sovint tan fràgils

sota l’aplicació dels principis i els mètodes arxivístics.

com ho són els fotogràfics.

L’estudi posa en relleu que la realitat és allunyada

Com ja s’ha indicat en la presentació de

d’aquest enfocament i que tant els sistemes d’orga-

dades, la situació resulta preocupant, ja que els

nització i ordenació com els instruments de descripció

diferents aspectes analitzats presenten mancances

són molt variats d’un museu a un altre; fins i tot en un

importants.

mateix centre en conviuen de diferents. La majoria
no integra la descripció arxivística normalitzada.

La Llei del patrimoni cultural català estableix en

les

Es fan paleses tant als espais on estan instal·lats els
fons, com en el mobiliari utilitzat, les condicions i els

Aquest fet pressuposa una barrera amb repercus-

sistemes de seguretat, i també en el control de les

sions que tenen impacte tant en les polítiques de

condicions ambientals. En cap cas no s’ha identificat

gestió i preservació com en les de difusió i consulta.

cap centre que disposi d’un equipament específic

La manca de normalització limita, si no impedeix,

que garanteixi les condicions de conservació que es

l’intercanvi i la reutilització de la informació, alhora

corresponen amb els tipus de suports que custodia.
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Aquesta situació evidencia un factor de risc que

En aquest cas, la manca d’uns instruments de

caldria contrarestar a través de les inversions per

descripció normalitzats afegeix un element de

dotar els museus d’un equipament adient a les seves

dificultat pel que fa a l’accés.

necessitats.

7. Difusió dels fons
6. Accés a les col·leccions
i fons fotogràfics

Les dades relatives a l’activitat de difusió dels fons i a

De forma general es pot considerar que l’accés a

però no per això suficients. Així, hi ha un 16 % dels

la consulta de les col·leccions i els fons fotogràfics

museus no fan activitats de difusió.

als museus és molt obert si es tenen en compte les
condicions i els horaris d’accés.

la presència a Internet mostren unes xifres positives,

Publicacions i exposicions ocupen un lloc preeminent
en les activitats de difusió, seguides de la presència

És remarcable el fet que el 92 % dels museus especi-

a la premsa i a la xarxa, malgrat que aquest darrer

fiquen quines són les condicions d’accés i que el

punt no es compleix en tots els museus.

80 % especifiquen l’horari d’atenció al públic. També
cal assenyalar que en un 70 % dels casos l’obertura
és de cinc dies setmanals i en un 75 % dels casos és
igual o superior a les cinc hores diàries.

Les dades disponibles no permeten una anàlisi
detallada de l’impacte d’aquestes accions i del paper
que hi tenen les col·leccions i els fons fotogràfics. En
tot cas, de forma global, palesen la necessitat de

Tot i això, caldria valorar fins a quin punt la correspon-

dur a terme l’avaluació de l’impacte de les accions

dència d’aquests horaris amb els de visita dels museus

i dels diferents canals de difusió i la necessitat de

en possibilita de forma efectiva una consulta àgil.

suport als museus en aquest sentit.

En les normes i les lleis aplicables al
patrimoni fotogràfic es reconeix el
dret dels ciutadans a relacionar-se
amb les administracions públiques
per mitjans electrònics, dret que
s’ha de materialitzar en l’oferiment
via web de la informació sobre les
col·leccions i els fons fotogràfics
i en l’establiment de mecanismes
per obtenir-ne reproduccions.

La vinculació amb activitats de recerca presenta
un percentatge global notable, tot i que de ben
segur caldria donar suport als museus per incrementar la vinculació amb els centres d’ensenyament i
universitaris.

Tipologia d’usuaris
Les dades relatives a la tipologia d’usuaris evidencien la necessitat d’ampliar-la i de diversificar-la.
El fet que correspongui als mateixos museus el
percentatge més alt com a usuaris no és significatiu

Més problemàtic resulta l’accés a través d’Internet. En les normes i les lleis aplicables al patrimoni
fotogràfic es reconeix el dret dels ciutadans a
relacionar-se amb les administracions públiques
per mitjans electrònics, dret que s’ha de materialitzar en l’oferiment via web de la informació sobre
les col·leccions i els fons fotogràfics i en l’establiment
de mecanismes per obtenir-ne reproduccions.

a l’efecte de la difusió dels fons.
Es torna a fer visible en aquest punt la necessitat
d’estudis més detallats pel que fa a la tipologia
d’usuaris, als seus interessos i necessitats, per poder
atreure’ls d’una manera més precisa i definir millors
polítiques de difusió i de serveis.

8. Personal

Cal destacar que els responsables dels museus són
plenament conscients de la realitat que reflecteix

Sense cap mena de dubte, un dels aspectes més

l’estudi i de la necessitat d’encetar actuacions que

preocupants, juntament amb la descripció dels fons,

corregeixin les disfuncions i mancances. Coneixen

és la manca de personal quant a nombre i compe-

l’especificitat de la fotografia i els seus múltiples

tències adients per al tractament arxivístic de les

valors i usos potencials, que la situen en una posició

col·leccions i els fons fotogràfics.

diferenciada respecte d’altres objectes museístics;

Les accions transversals de col·laboració i els recursos
compartits entre museus podrien oferir una solució
viable que permetés avançar en aquest àmbit, que
d’altra banda és fonamental amb vista a la preservació i l’ús eficient dels fons i les col·leccions fotogràfiques que conserven.

9. Marc legal
Les xifres que proporciona l’anàlisi dels aspectes
legals introdueixen motius de preocupació evidents,
especialment crítics per a un material en el qual
aspectes com l’autoria, la titularitat i els drets
d’explotació han pres cada dia més rellevància.

la necessitat d’un tractament específic quant a la
seva descripció, conservació, preservació, tractament legal i usos.

Coneixen l’especificitat de la
fotografia i els seus múltiples
valors i usos potencials, que la
situen en una posició diferenciada
respecte d’altres objectes
museístics; la necessitat d’un
tractament específic quant a
la seva descripció, conservació,
preservació, tractament legal i usos.
En definitiva, els responsables dels museus són

La manca de formalització sistemàtica generalit-

conscients de la situació en què es troba la fotogra-

zada en els processos de documentació de la incor-

fia al seu centre i de les mancances amb què hom

poració de les imatges als fons dels museus, dels

es troba per actuar en conseqüència. Amb les dades

drets que hi afecten quant a autoria i explotació,

presentades se’ls ofereix ara una visió global que

reclama una intervenció que també es pot articular

permet conèixer en quina mesura aquestes mancan-

de forma col·laborativa i transversal per a tots els

ces i necessitats són compartides.

centres, atesa la unicitat de les qüestions que cal
resoldre.

D’això en resulta la possibilitat d’articular actuacions
i línies de suport també compartides i de dur-les a

La recollida de les dades analitzades al llarg d’aquest

terme de manera més eficient per respondre a una

estudi, com ja s’ha assenyalat, s’ha fet a partir de la

demanda subjacent, però clara, a fi de garantir el

visita a cada un dels museus. Això ha permès establir

futur de les col·leccions fotogràfiques i els fons custo-

una relació directa amb els responsables i recollir les

diats en museus i afrontar el repte de l’eclosió de la

seves impressions i tot allò que els preocupa, el qual

fotografia digital i la digitalització de les imatges

no sempre es desprèn de les dades quantitatives

analògiques.

que es presenten.
Aquesta informació no ha estat sistematitzada, però
sí que s’esmenta en aquestes conclusions, ja que s’ha
considerat que resulta valuosa per al coneixement
de la realitat analitzada.
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Pablito. Grup de persones al pati del Museu d’Història dels Jueus de Girona en una exposició de pintura. Girona, abril de 1982. (Fragment)

Valentí Fargnoli. Platja de l’Estartit, amb persones que remallen xarxes en primer terme,
i les illes Medes al fons. L’Estartit, 1901-1944. (Fragment)
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ESTUDI DE CAMP
DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC DELS
MUSEUS DE LA XARXA TERRITORIAL DE
MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA

Àrea de Cultura
Diputació de Girona
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1.

Dades bàsiques / ubicació

1.1 Municipi

1.2 Dades del museu

1.1.1 Nom

1.2.1 Nom del museu

1.1.2 Comarca

1.2.2 Acrònim

1.1.3 Nombre d’habitants

1.2.3 Persona de contacte

1.1.4 Adreça

1.2.4 Càrrec

1.1.5 Codi postal

1.2.5 Adreça

1.1.6 Telèfon fix

1.2.6 Codi postal

1.1.7 Web

1.2.7 Telèfon fix

1.2.8 Telèfon mòbil

1.2.9 Pàgina web

1.2.10 Adreça electrònica

Contingut i estructura de les col·leccions i els fons fotogràfics

2.

2.6 Cronologia de les col·leccions
o els fons fotogràfics

2.1 Gènesi del centre

Dates extremes

Foto química

2.2 Nombre de col·leccions o fons fotogràfics
Fons

Obert

Tancat

Col·lecions

Obert

Tancat

2.3 Fons fotogràfics íntegres
Sí

No

Nombre total
2.4. Fons audiovisuals
Sí

No

Original

Còpia

2.5 Tipologia de fons fotogràfics
Administració
Associacions i entitats
Familiars
Personals
Empreses
Col·leccions
Diaris

Del principi a 1900 aprox.

nre.

%

De 1900 a 1940 aprox.

nre.

%

De 1940 a 1970 aprox.

nre.

%

De 1970 endavant aprox.

nre.

%

Indeterminat

nre.

%

Total

nre.

Foto digital
Format JPEG

nre.

Pes

Format RAW o TIFF

nre.

Pes

Altres formats

nre.

Pes

Total

nre.

Fotos químiques digitalitzades
Format JPEG

nre.

Pes

Tenen equivalent en RAW i TIFF

nre.

%

Format RAW o TIFF

nre.

Pes

Altres formats

nre.

Pes

Total

nre.

Hi ha mitjans per digitalitzar
Sí

No

Hi ha programa de digitalitzacions
Sí

No

Cronologia predominant

Revistes
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2.7 Volum
Nombre total d’imatges

Nombre d’imatges digitals

Metres lineals

2.8 Tipus d’ingrés
Transferència
Donació
Dipòsit
Cessió
Adquisició
Altres

Característiques físiques de les col·leccions i els fons fotogràfics

3.

Suport
Positiu

Lligant

B/N | Color

Metall
Vidre

0|1|2|3|4

B/N | Color

Paper

0|1|2|3|4

B/N | Color

3|4

B/N | Color

0|1|2|3|4

B/N | Color

3|4

B/N | Color

Carpetes nre.

B/N | Color

Plàstic

A|B|C|D|E|F
Negatiu

Vidre
Plàstic

A|B|C|D|E|F
Plaques nre.

0 sense lligant
A

Cromia

1 albúmina

per a papers RC

2 col·lodió

B nitrat de cel·lulosa

D triacetat de cel·lulosa

3 gelatina

4 indeterminat

C diacetat de cel·lulosa

E polièster

F indeterminat

Digital
Tipus format (JPG, TIFF, RAW, GIF, Mapa de bits...)
Resolució absoluta en píxels (PPP)
Pes total imatges:
En KB, MB o GB

Escala de colors:
CMYK | RGB | Escala de grisos

Bits per canal:
8 | 16

Sistema d’emmagatzematge
Cinta magnètica | CD | DVD | Disc dur | Memòria USB | Núvol | Altres
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Rafael Vilarrubias. Parelles ballant en un ball a l’aire lliure. Cornellà del Terri, 1940-1950. (Fragment)

3.2 Procediments fotogràfics

3.3 Estat de conservació*
Molt bo

Bo

nre.

nre.

%

%

Regular

Dolent

Molt dolent

nre.

nre.

nre.

%

%

%

3.4 Alteracions observades
Físiques

Químiques

Biològiques

Anotacions, retocs
Arrugues, doblecs, estrips, forats, enrotllament del suport, ondulació
Esgrogueïment, esvaïment de la imatge
Deslaminatge, fragilitat del suport, exfoliació
Bombolles, clivellatge d’emulsions i vernissos, pèrdua d’adherència de l’emulsió
Emmascarament amb cintes adhesives o altres, empremtes dactilars, dany provocat
per insectes, brutícia, taques
Lixiviació del vidre, oxidoreducció de la plata (mirall de plata), síndrome del vinagre
Fongs
Corrosió
Altres
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4. Tractament dels fons o col·leccions
4.1 Sistema d’organització / ordenació

4.6.1 Materials de protecció:

Alfabètic:
Onomàstic

4.6 Mesures de preservació i conservació

Toponímic

Temàtic

Són de conservació?
Sí

No

Numèric
Fundes
Cronològic

4.2 Instruments de descripció

Sobres
Camises
Carpetes

Sí

No

Àlbums
Capses: cartró, plàstic, metall...

4.3 Tipus d’instruments de descripció
Guia de fons
Inventaris

Altres
4.6.2 Reproducció de les imatges
Sí

No

Catàlegs
Altres: fitxes, llistats...

4.6.3 Tipus de reproducció
Còpies en paper

4.3 .1 Motors de cerca
Sí

No

(BBDD, Excel, Lightroom)

4.4 Percentatge dels fons fotogràfics descrits

4.5 Normativa utilitzada per a la descripció

Còpies digitalitzades: JPEG, TIFF, altres
Altres

5.

Infraestructures i equipaments

5.1 Instal·lacions de què disposa / ubicació
dels fons

5.3 Control climàtic
Sí

Espai adequat per a l’arxiu
Oficina

No

5.3.1 Aparells de control
Deshumidificador

Dipòsit

Termohigròmetres

Magatzem

Altres

Diversos departaments
5.4 Sistema d’alarmes
5.2 Mobiliari
Mobiliari adient?
Sí

Sí

No

No

Prestatgeries de metall
Prestatgeries de fusta

5.5 Sistema d’extinció d’incendis
Sí

No

Compactes
Armaris de metall
Armaris de fusta
Armaris ignífugs
Neveres
Altres
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6. Accés a les col·leccions i als fons fotogràfics
6.1 Accés als fons
Lliure
Restringit
Parcial

6.2 Percentatge de material accessible

6.3 Servei d’atenció al públic
Sí

No

6.4 Horari d’atenció

Difusió dels fons

7.

7.1 Realització d’activitats
Sí

No

7.3 Tipologia d’usuaris
El museu mateix
Institucions

7.2 Activitats de difusió

Particulars

Premsa
Ràdio
Televisió
Publicacions
Conferències
Web
Tallers
Treballs d’investigació
Exposicions
Visites
Formació
Altres
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8. Personal
8.1 Personal dedicat al tractament
de les col·leccions i els fons fotogràfics
Sí

No

8.2 Quantes persones es dediquen a la gestió
i al tractament dels fons fotogràfics?

9.

No

En alguns casos

9.2 En la formalització dels ingressos, en el
cas d’obres fotogràfiques, es fa referència
als drets morals (autoria, respecte a la
integritat...) del fotògraf o fotògrafa?
Sí

8.4 Quina formació tenen?

Marc legal

9.1 Es formalitzen documentalment
els ingressos d’imatges al museu per
cessió, donació, adquisició?
Sí

8.3 Percentatge de temps que hi dediquen
si fan altres tasques en el museu

No

En alguns casos

9.3 Tant en el cas d’obres fotogràfiques com
de meres fotografies, es fa referència als drets
d’explotació que ha d’obtenir el centre?
Sí

No

En alguns casos

9.4 En relació amb els drets d’explotació,
es fa esment del termini temporal de cessió,
dels usos possibles (finalitats d’ús, mitjans
o formes de divulgació) en l’àmbit territorial?
Sí

No

En alguns casos

10. Observacions
10.1 Material complementari*

10.2 Altres

* NOTES D’ACLARIMENT
3.3 Es pot escollir més d’una opció.
10.1 Documentació i/o objectes complementaris que formin part de les col·leccions
i fons fotogràfics: llibres, revistes, càmeres, visors estereoscòpics, objectius...
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Valentí Fargnoli. Festa Major de Lloret de Mar, en el moment en què marxen els llaguts
de la pocessó de Santa Cristina. Lloret de Mar, 1901-1940. (Fragment)
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Español

ESTUDIO DE CAMPO DEL PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO DE LOS MUSEOS DE LA
RED TERRITORIAL DE MUSEOS DE LAS
COMARCAS DE GIRONA

monio fotográfico de los diferentes equipamientos
museísticos. El patrimonio fotográfico debería dejar
de ser un complemento de los fondos patrimoniales de los museos, puesto que tiene entidad por sí
mismo, y se le debería otorgar el protagonismo que
se merece y que requiere para su preservación.
De la detección de la necesidad se pasó al cumpli-

Presentación

miento del principal valor de la Red, la comunidad

La Diputació de Girona, en el marco de la coopera-

de intereses. Los museos del territorio necesitaban

ción en la demarcación territorial de las comarcas de

un análisis especializado en la gestión del patrimo-

Girona, presta un servicio público de promoción de

nio fotográfico que los orientara en la conservación,

la cultura, las artes y el conocimiento del territorio, y

la protección, la difusión e, incluso, en cuanto a las

actúa con agentes públicos y privados en el fomento

políticas de adquisición de los fondos fotográficos. Y

de iniciativas culturales.

la Diputació de Girona contaba con INSPAI.

En relación con los museos, esta institución tiene una

De hecho, el estudio que presentamos representa

larga trayectoria de colaboración para el desarrollo

un paso más en el proceso iniciado en 2010 desde

de los equipamientos, el estudio de las colecciones y

INSPAI con el Estudio de campo de las colecciones

el fomento de sus actividades. Aun así, no es hasta el

y de los fondos fotográficos de los ayuntamientos

2015 cuando se inicia el proyecto de la Red Territorial

de las comarcas gerundenses. En aquel momento

de Museos de las Comarcas de Girona. Entonces,

se constató que la información sobre el estado del

la Diputació, más allá de la mera colaboración

patrimonio fotográfico no se tenía que restringir al

económica, se implica en ofrecer apoyo técnico

ámbito de la Administración local, sino que había

y en coordinar de manera activa las acciones del

que hacerla extensiva a otras instituciones y centros

conjunto de museos que forman parte de la Red.

públicos (bibliotecas, centros de documentación,
museos, etc.) y privados (asociaciones, fundaciones,

La Red Territorial de Museos de las Comarcas

etc.).

Gerundenses nace, posteriormente a la crisis económica, como una oportunidad de trabajo conjunto

Así pues, se optó para continuar el estudio en el

y de optimización de las capacidades y potencia-

ámbito de los museos con el objetivo de conocer el

lidades de cada uno de sus miembros en favor de

estado y la composición de un patrimonio dinámico,

un objetivo final: el posicionamiento de los museos

en expansión constante, como es el fotográfico,

como equipamientos de referencia en el ámbito de

de los museos integrantes de la Red Territorial de

la gestión cultural.

Museos de las Comarcas de Girona, y a la vez poder
ofrecer a estos equipamientos propuestas de actua-

En este contexto, una de las primeras necesidades

ción encaminadas a la preservación y difusión de

que se detectaron fue la de actuar sobre el patri-

este material. La finalidad última del Área de Cultura

de la Diputació de Girona, a través de INSPAI, era

Los poderes públicos han de promover la conserva-

estimular las políticas y las intervenciones relativas la

ción del patrimonio cultural y favorecer su desarrollo.

gestión del patrimonio fotográfico de las comarcas

En este marco es donde hay que situar el estudio

gerundenses.

de INSPAI.

La heterogeneidad de los equipamientos existentes

Ojalá que este estudio colaborativo permita garan-

hace que el estudio se plantee considerando la Red

tizar un servicio de asesoramiento de calidad y

como un todo y no cada museo de manera indivi-

adecuado a las necesidades reales de los museos

dual, puesto que las necesidades de intervención

integrantes de la Red Territorial de Museos de las

variarán en función de muchos factores: la tipolo-

Comarcas de Girona, mejorar los servicios ofrecidos

gía de los fondos que se custodian, los espacios y el

desde la Administración pública y conservar el patri-

personal que trabaja...

monio fotográfico y la memoria histórica.

Las conclusiones de este estudio se presentaron a

Albert Piñeira i Brosel

la Comisión de Investigación y Documentación de la

Vicepresidente y diputado del Área de Cultura,

Red Territorial de Museos de las Comarcas de Girona,

Educación, Nuevas Tecnologías, Deportes

el 30 de junio de 2017, con el objetivo de mostrar las

y Bienestar de la Diputació de Girona

primeras intervenciones que se llevarían a cabo en
materia de asesoramiento. Un año después, para
dar inicio al trabajo de asesoramiento a los museos,
y fruto de una de las conclusiones del estudio se ha
organizado la Jornada técnica sobre digitalización
y gestión de la imagen digital. No en vano, uno de
los ámbitos en que hay más aspectos a resolver y en
que hace falta más formación es el relacionado con
la imagen digital.
El resultado del presente estudio, pues, se entiende
como el inicio del compromiso de trabajar con los
casi dos millones de imágenes depositadas en los
museos. Es evidente que afrontar esta tarea con
éxito requiere de un largo camino, pero en este
camino la Diputació ayudará a los equipamientos
del territorio, y mediante esta colaboración interadministrativa podremos obtener buenos resultados
y añadir valor al patrimonio de nuestras comarcas.
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1. Introducción. El contexto

Así pues, desde Cooperación Cultural de la Diputació

El 9 de abril de 2015 se firmó un convenio marco de

proyecto para elaborar el estudio de campo de

colaboración entre el Departamento de Cultura de

los museos de la Red Territorial de Museos de las

la Generalitat de Cataluña, la Diputació de Girona y

Comarcas de Girona, y desde este centro se consi-

la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural sobre la

deró que la propuesta se adecuaba perfectamente

Red Territorial de Museos de las Comarcas de Girona.

a sus líneas de actuación.

de Girona se propuso a INSPAI colaborar en el

En el pacto segundo del convenio se especifica que
dos de las funciones de la Red son el fomento y la
cooperación, con el fin de detectar las necesidades
de los equipamientos que forman parte de la Red y
concertar políticas de actuación.

INSPAI, Centro de la Imagen
En el año 2010 se presentó lo proyecto «Estudio de
campo de las colecciones y de los fondos fotográficos de los ayuntamientos de las comarcas gerun-

Concretamente, se establece que se han de resolver

denses». Los principales objetivos de este trabajo

mediante la mancomunación o la provisión de servi-

fueron, por una parte, evaluar el estado de las colec-

cios estables y de economía de escala, y la evalua-

ciones y de los fondos fotográficos gestionados por

ción de los resultados. Esta función se plantea como

los entes locales y, por otra, definir y planificar de una

comunidad de intereses, en la cual los museos son

manera más esmerada el servicio de asesoramiento

beneficiarios de los bienes y servicios que provee la

técnico que desde INSPAI se ofrece a los municipios

Red, pero también pueden ser proveedores, según

para la gestión, el mantenimiento y la preservación

sus capacidades y potencialidades.

del patrimonio fotográfico.

Una de las características fundamentales de la Red

Este documento contribuyó al conocimiento de la

de Museos es la voluntad de impulsar las comuni-

documentación fotográfica en todos sus aspectos.

dades de intereses, de forma que si uno de los

Se trataba, pues, de un primer estudio que tenía

miembros de la Red dispone de una capacidad o

como objetivo tomar el pulso a la Administración

de un capital específico de valor, ha de ponerlo a

local gerundense en materia de fondos de imáge-

disposición del resto de miembros, en la medida de

nes. Pero también sirvió para tomar conciencia de

sus capacidades y de acuerdo con los procedimien-

que todavía quedaba mucho trabajo por hacer:

tos legales pertinentes. La Diputació de Girona es

hay muchos centros de estudio, centros de recreo,

miembro fundacional y de pleno derecho de la Red.

museos, bibliotecas, entidades, asociaciones e

La Comisión de Documentación, Investigación y
Conservación Preventiva, de la cual forman parte
técnicos de museos de la Red, había manifestado
como una de las carencias generales de los equipamientos del territorio el conocimiento de la gestión
integral y de la conservación de sus colecciones y de
sus fondos fotográficos.

incluso particulares que tienen o generan imágenes
que forman parte de nuestra historia. Por lo tanto,
este estudio, como herramienta de referencia y
consulta, pretendía ser un punto de partida para
incidir en las políticas o intervenciones en la gestión
del patrimonio fotográfico con el fin de mejorarlas.

2. Marco normativo

3. Objetivos

El marco normativo de la colaboración es el siguiente:

Objetivos generales

» Convenio marco de colaboración entre el
Departamento de Cultura de la Generalitat de
Cataluña, la Diputació de Girona y la Agencia
Catalana del Patrimonio Cultural sobre la Red
Territorial de Museos de las Comarcas de Girona,
firmado el día 9 de abril de 2015.
» Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos.
» Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio
Cultural Catalán.
» Reglamento del Centro de la Imagen y de Gestión

El estudio de campo de las colecciones y de los
fondos fotográficos de los museos que forman parte
de la Red Territorial de Museos de las Comarcas de
Girona persigue dos objetivos principales:
» Evaluar el estado del patrimonio fotográfico
(volumen, descripción, conservación, tratamiento...) de los museos de las comarcas gerundenses y así disponer de los datos globales del
territorio, de forma que en el futuro se puedan
plantear líneas de actuación nuevas a partir de
los resultados obtenidos.

de los Documentos de Imagen de la Diputació de

» Potenciar y mejorar el servicio de asesoramiento

Girona, aprobado por el Pleno de la Diputació de

técnico y el de formación que INSPAI ofrece, para

Girona del 17 de diciembre de 2013.

poder planificarlos.

» Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Gestión
de Documentos.

Objetivos específicos
Propios del Área de Cultura de la Diputació

» Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación
de la Ley 10/2001, del 13 de julio, de Archivos y
Documentos.

» Elaborar un estudio en colaboración con otras
administraciones públicas, tal como establece la
legislación vigente. El trabajo de campo, con la

» Plan de Museos de Cataluña: Museos 2030. Plan

encuesta, es un buen ejemplo de la coordinación

de Museos de Cataluña, presentado el día 22 de

entre las administraciones públicas que estable-

septiembre de 2017.

cen las leyes en esta materia. El artículo 3 de la
Ley del Patrimonio Cultural Catalán apela directamente a esta colaboración.
» También forma parte y se alinea con la colaboración llevada a cabo con el Censo de Fotografía de
las Comarcas Gerundenses, que se inició con del
Plan Nacional de Fotografía, entre la Diputació de
Girona (a través de INSPAI) y el Servicio de Archivos
de la Generalitat de Cataluña.
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» Establecer unas conclusiones que permitan garantizar un servicio de asesoramiento de más calidad
y adecuado a las necesidades reales de los museos
integrantes de la Red.
» Establecer unas pautas de actuación para que las
colecciones y los fondos fotográficos se traten de
la manera más ajustada posible a lo que prevé
la normativa.
» Ofrecer un asesoramiento más individualizado,
más directo y más continuo a los museos que lo
soliciten.

4. Metodología de trabajo
y logística
La realización de este estudio ha seguido cinco
fases, desde la planificación y la recogida de datos,
hasta la explotación y la elaboración de los resultados obtenidos, con las correspondientes valoraciones
y conclusiones finales.
1ª fase: planificación del estudio
» Elaboración, adaptación y actualización de la
encuesta utilizada en el proyecto «Estudio de
campo de las colecciones y de los fondos fotográ-

» Sensibilizar a los organismos municipales y a la
ciudadanía en general sobre la importancia de

ficos de los ayuntamientos de las comarcas gerundenses», que se presentó en 2010.

proteger los fondos fotográficos para conservar
el patrimonio común.

» Sugerencias por parte de los miembros de la Red
de Museos.

Propios de los museos
» Conservar el patrimonio fotográfico y la memoria
histórica.
» Concienciar sobre el valor que tienen los fondos
fotográficos como fuente de información y como
patrimonio común.
» Mejorar el tratamiento de los fondos fotográficos,

» Sugerencias por parte de otros técnicos (técnico
de digitalización, conservadores, documentalistas,
etc.).
» Creación de una aplicación de base de datos
desarrollada a medida con el fin de disponer de
una herramienta que sirva para registrar y analizar
los datos provenientes de este estudio.

desde que se originan hasta que se difunden,
pasando por la instalación, conservación y gestión.

2ª fase: recogida de datos

» Estimular el interés de los entes locales para facili-

» Desde el Área de Cultura de la Diputació se

tar el ingreso de fondos y colecciones que puedan

comunica formalmente a todos los museos de la

tener un valor desde el punto de vista testimonial.

Red la elaboración y los objetivos del estudio, y la
visita posterior para la recogida de datos.

» Incentivar la difusión de los fondos y promover la
investigación.

» Se recoge la información y todos los datos, que
en el mismo momento se introducen en la base
de datos creada con este fin (BD).
» Se empiezan a obtener los primeros resultados y
conclusiones.

3ª fase: explotación de los datos
La aplicación creada (BD) permite visualizar la
tabulación de cada encuesta individualmente, o
bien definir selecciones y ordenaciones en función
de cada campo del cuestionario o por el cruce de
varios campos, de forma que posibilita una consulta
dinámica y según las necesidades de la investigación.
4ª fase: valoraciones y conclusiones
En la última fase del estudio y después de haber
explotado y analizado todos los datos resultantes,
se establecería primero un análisis y después una
diagnosis detallada de cada punto. Según esta
metodología, podríamos definir unas conclusiones generales que nos permitirían evaluar tanto a
pequeña como gran escala el estado de las colecciones y los fondos fotográficos de los museos de la Red.
Logística. Punto de trabajo: INSPAI, Centro de la
Imagen de la Diputació de Girona, y cada museo
integrante de la Red Territorial de Museos de las
Comarcas de Girona.
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Conclusiones

(fundaciones, asociaciones, particulares, etcétera).

Alfred Mauri

de materializar, tanto en relación con las imágenes

Jordi Mestre

que son calificadas propiamente como patrimonio

Natàlia Navarro

fotográfico, como con las colecciones o conjuntos

La transversalidad de la información que aportan

Una conclusión preliminar cada vez más urgente

de imágenes.

las colecciones y los fondos fotográficos se hace

En el capítulo 3 ya se han definido los objetivos que

patente en una gran diversidad de ámbitos. Su

han orientado este estudio, con el objetivo primero

presencia en los museos no los hace diferentes en

de conocer la situación de la fotografía conservada

cuanto a la complejidad que platean su gestión y su

en museos. Este conocimiento nos ha de permitir una

tratamiento. El proceso de creación de la fotografía

diagnosis que, a la vez, haga posible definir políticas

también da lugar a una casuística específica. Todo

y líneas de actuación para corregir las disfunciones

ello, se entiende que obliga a un análisis y a la toma

identificadas y hacer un uso lo más eficiente posible

de decisiones en cuanto a la conservación, el trata-

de unos recursos siempre limitados.

miento archivístico, la difusión, etc. a los museos que
se ha de basar en un conocimiento riguroso de esta

En este estudio se pretende ofrecer una visión

realidad diversa.

general de lo que ha ido apareciendo a medida que

Este documento aporta información nueva en el

recorrido breve de la situación actual, una imagen

ámbito patrimonial, histórico, artístico, testimonial,

del momento que viven el patrimonio y las coleccio-

documental, pedagógico, social y en otros aspec-

nes fotográficas en los museos. Ahora bien, haciendo

tos como el tratamiento técnico, la descripción, la

mención también de puntos determinados que se

conservación de los soportes y la preservación, y

considera que son prioritarios y que necesitan más

los específicos de carácter legal en relación con las

atención.

colecciones y los fondos fotográficos conservados

se ha ido desarrollando el estudio, mostrando un

en museos.

A continuación se desarrollan las conclusiones,

Supone un paso más en el proceso iniciado en 2010

aplicado en la elaboración del trabajo de campo y

desde INSPAI con el proyecto «Estudio de campo

en el registro y la presentación de los datos en esta

de las colecciones y de los fondos fotográficos de

misma publicación.

siguiendo en buena medida la estructura que se ha

los ayuntamientos de las comarcas gerundenses».
En aquel momento, llamó la atención el hecho de
descubrir que el patrimonio fotográfico que estaba

1. Alcance del estudio

en una situación de más peligro era justamente el

En el capítulo 5.1 —Datos básicos— se han enume-

más reciente, sobre todo el que correspondía a la

rado detalladamente los museos que han sido inclui-

imagen digital. Una situación que ahora se repite

dos en el estudio de campo y el criterio que se ha

en el caso de los museos. Un hecho que indica que

aplicado en los casos en que los fondos fotográficos

estudios como estos se tendrán que hacer extensi-

han sido derivados a centros de archivo y que, en

vos a otras instituciones y centros públicos (centros

consecuencia, ya fueron tenidos en cuenta en el

de documentación, bibliotecas, etc.) y privados

estudio de 2010 mencionado más arriba.

El alcance definido, que incluye el 76 % de los centros

sabido diferenciar o identificar el origen (empresarial,

museísticos que hay en las comarcas de Girona, se

familiar, etc.). Por eso, la existencia de fotografías

puede considerar suficientemente representativo de

(positivos, negativos o imágenes digitales) no presu-

la realidad que se pretende estudiar y de la cual no

pone que en todos los casos sea factible determinar

interesan tanto las cifras absolutas como la identi-

el número de fondos o colecciones. Este proceso ha

ficación de dominantes.

sido posible en poco más de la mitad (el 56 %) de

Un nivel más profundo de detalle exigiría un tratamiento archivístico de las colecciones y los fondos

los museos encuestados, y ha permitido identificar
32 fondos y 11 colecciones.

fotográficos, aunque fuera básico, que se entiende

Se evidencia aquí la dificultad derivada de una consi-

que aportaría poco más en relación con los objetivos

deración habitual de la imagen como objeto que,

de este estudio, y que además, habría retardado la

al no tratarlo como parte de un todo más amplio,

elaboración.

ha favorecido un bajo índice de fondos y coleccio-

A lo largo de estas conclusiones se recuperan referencias a cifras absolutas, pero siempre considerándolas
indicativas del estado de las cosas y como evidencia
de las casuísticas dominantes.
Por otro lado, no se aplican a estas conclusiones

nes cerradas íntegras, lo cual evidencia la potencial
fragmentación existente. De aquí se deriva ya una
necesidad urgente como es la descripción archivística de estos fondos y colecciones, de forma que sea
posible, como mínimo, la integración intelectual a
través de los instrumentos de descripción.

parámetros de carácter territorial —como ya se ha
comentado— por el hecho de que la presencia de

Centros con fondos audiovisuales

los museos en el territorio no resulta de una plani-

En cuanto a los audiovisuales, a pesar de que no es

ficación ni una obligación legal, sino que resulta de

el objetivo central de este estudio, también se quiere

unas circunstancias específicas del contexto social

poner de manifiesto su presencia y el hecho de que

y cultural del cual surgen. Tampoco se analizan los

experimentan un crecimiento considerable. La

datos desde las diferentes tipologías de museo que,

prueba de esto es que hay fondos audiovisuales en el

igualmente, se considera que aportarían muy poco

28 % de los centros que han respondido la encuesta

a los objetivos perseguidos.

y que tienen colecciones y fondos fotográficos.

2. Contenido y estructura de las
colecciones y los fondos fotográficos

Tipología de colecciones i/o fondos fotográficos

Número e integridad de colecciones y fondos

identificar las colecciones y los fondos fotográficos

fotográficos

no es el propósito de este estudio, el esquema básico

A pesar de que la definición de una tipología para

utilizado pone de manifiesto una disparidad notable
Definir qué es una colección fotográfica y qué es un

que hace pensar en la conveniencia de un análisis

fondo fotográfico ha comportado algún problema

por parte de museos y archivos en relación con el

por el hecho de que los museos no conocen o no

nivel de representatividad que les corresponde en

aplican la terminología archivística, y muchas veces

cada contexto y ámbito de actuación.

son desconocedores del origen del fondo o no han
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Se considera que este es un aspecto crítico para el

Considerando que la muestra es representativa

cual hay que definir criterios de actuación que, por

pero no exhaustiva, nos encontramos ya con un

un lado, permitan asegurar la representatividad más

volumen global de más de dos millones de imáge-

grande posible y, por otro, definan las políticas de

nes, de las cuales el 79 % corresponde a imáge-

adquisición. Este último punto se cree que es cada

nes digitales, más de 10 TB. Aún así, el volumen de

vez más urgente, teniendo en cuenta los volúmenes

imágenes analógicas, cercano al medio millón, no

que logra la producción fotográfica actual, así como

es despreciable.

los peligros derivados de la progresiva mercantilización de las colecciones y los fondos fotográficos por
parte de sus productores o titulares.
Cronología inicial de las colecciones
y los fondos fotográficos
Respecto a los documentos en imagen que se han
podido identificar en los museos, el 42 % disponen de
imágenes del siglo XIX, si bien esta cifra corresponde
a una cantidad muy poco representativa.

Ambas cifras suman los más de dos millones mencionados, una cifra que hay que tomar en consideración a la hora de definir políticas y prioridades de
actuación en relación con las propuestas que se han
ido apuntando y que se comentarán también en los
apartados posteriores con el fin de dimensionarlas
adecuadamente.
Tipo de ingreso
Las cifras relativas a las formas de ingreso de los

Los grandes vacíos cronológicos se evidencian para
el siglo XIX, a pesar de que el número de imágenes es
también notablemente escaso para fechas anteriores a 1940. Los incrementos para el periodo posterior
son más notables y se hacen especialmente relevantes a partir de 1970. De manera más específica, más

fondos y colecciones ponen de manifiesto el dominio
de las donaciones, que son presentes en el 80 % de
los museos. Los museos en que se producen ingresos
por cesión o depósito representan un 60 %, de forma
que se puede observar como las formas de adquisición predominantes son las no onerosas.

modernamente, como resultado de la eclosión de la
fotografía digital.

Aún así, en un 45 % de museos se han producido
ingresos por compra, cifra que iguala la de los

Una vez más, hay que señalar la necesidad de
profundizar en la definición de políticas de adquisición tanto con el fin de equilibrar la representatividad cronológica y temática, como para determinar
criterios de selección, habida cuenta de la prolifera-

que disponen de fondos derivados de encargos o
producción propia. Hay que tener en cuenta aquí la
especificidad que representa la producción propia
de fotografías por parte de los museos, vinculada a
los procesos de documentación de sus fondos.

ción de imágenes generadas en los últimos tiempos.
El debate que se plantea en este punto, compleVolumen
El análisis de los volúmenes aporta información sobre
la amplitud y la diversidad de los problemas que hay
que afrontar.

mentario de los aspectos que hay que considerar y
que se han indicado en los apartados anteriores, se
centra especialmente en la definición de criterios en
relación con las adquisiciones onerosas.

3. Características físicas de las
colecciones y los fondos fotográficos

Las cifras que evidencia este estudio han llevado
a incidir más en este apartado dentro de las
conclusiones.

Características de los positivos
En correlación con la cronología de las imágenes

La digitalización y la gestión de la imagen digital

conservadas, se observa que los tipos y la cantidad

tienen un papel clave en la conservación y la difusión

de positivos se corresponden con la tecnología de

de las imágenes, puesto que impiden que se deterio-

cada momento. Así, son muy bajas las cifras referidas

ren como consecuencia de la manipulación y permi-

a soportes metálicos y ligeramente superiores las

ten hacer una difusión masiva.

imágenes conservadas sobre vidrio.
Por el contrario, la cantidad de positivos sobre papel

Los datos recogidos muestran que la imagen

y plástico es la más elevada.

digital está sometida a un peligro importante de
pérdida si se continúan desatendiendo las necesi-

Características de los negativos

dades especiales de conservación y preservación

En el caso de los negativos, el vidrio es el soporte

que requieren para que la imagen como fuente de

minoritario, ante un predominio claro del plástico

información pueda ser recuperable en un futuro. En

y el poliéster.

este sentido, una de las prioridades de INSPAI en

Tanto en este caso como en el anterior, una vez más,
las cifras resultan interesantes no tanto en su sentido
absoluto, sino más bien como orientación a la hora
de dimensionar las necesidades de conservación y
preservación.
Fotografía digital
El desarrollo de la fotografía digital ha dado lugar a
un crecimiento exponencial del número de imágenes
generadas, que apenas hace unos 15 años que se
empezaron a custodiar en archivos y otros centros.

materia de asesoramiento técnico a los municipios
es la relacionada con la gestión, el tratamiento y la
conservación de la imagen digital.
Resulta preocupante, pues, el hecho de que sólo un
museo disponga de un plan o programa de digitalización. Es imprescindible que los museos definan
y apliquen una política de preservación a través de
la digitalización, sea a través de un proceso llevado
a cabo por el mismo museo o bien externalizando
el servicio. En todo caso, ha de estar bajo el control
del hardware y de las características técnicas de
digitalización y postproducción establecidas por los

Durante las últimas décadas del siglo XX se popula-

técnicos de los museos.

rizaron los escáneres y el vídeo, pero la captación
digital de fotografías era muy precaria y a un precio
muy elevado. El momento de inflexión en calidad
y precio se sitúa en el año 2004, y esto provoca la
decadencia progresiva de la captación química.
La digitalización también se vuelve más sencilla,
aunque esta y la gestión de las imágenes no siempre
se hagan de una manera correcta.

Hay que tener presente que en la conservación de la
imagen digital intervienen tres aspectos fundamentales: la degradación del soporte, la obsolescencia
del hardware y la obsolescencia de los formatos.
Por el contrario, la realidad captada en el estudio
muestra que:
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» A pesar de la recomendación de uso del formato
TIFF para conservar las imágenes, solamente lo
utilizan el 60 % de los museos, aunque simultáneamente al formato JPEG. Este último es el de
uso mayoritario, presente en el 96 % de los museos.
En algunos casos (el 8 %) también se menciona el
uso del formato RAW.

Estado de conservación
En el anterior apartado se ha constatado la necesidad de resolver los aspectos sobre la conservación
de los soportes digitales, considerando su vulnerabilidad y la elevada posibilidad de pérdida de la información. Por eso, y teniendo en cuenta la capacidad
de INSPAI de operar en las comarcas gerundenses,

Hay que tener en cuenta que estos porcentajes

hay que plantearse en un futuro no muy lejano la

hacen referencia al número de museos que utilizan

posibilidad de ofrecer un repositorio digital para

los diferentes formatos, no al número de imágenes

garantizar la conservación.

en cada formato.
Estos datos no dejan de despertar preocupación
en cuanto al mantenimiento de la calidad de las
imágenes a lo largo del tiempo y la pérdida de
una información única del territorio.

Por otro lado, el hecho de que las imágenes digitales
sean fácilmente captables y reproducibles comporta
que se tienda a conservar todas las imágenes sin
hacer una selección previa. En este sentido, hay que
promover las iniciativas necesarias para estable-

» La escala de colores utilizada es exclusivamente

cer protocolos que permitan evaluar y seleccionar

RGB. Una exclusividad que se repite en cuanto

las imágenes, así como establecer claramente los

a los bits por canal, que es de 8 en todos los

formatos y las características técnicas para captar la

museos (24, un 96 %) donde se ha identificado

imagen. También hay que reforzar la consideración

este parámetro.

de la producción actual de imágenes como parte
del patrimonio fotográfico futuro.

» Los soportes de las imágenes digitales no despiertan menos inquietud en cuanto a la preservación,
considerando la diversidad de los soportes utilizados, tal como se ha expuesto en el apartado 5.3.2.

El estado de conservación de las imágenes analógicas es entre muy bueno y bueno, pero este hecho no
implica que no haya que definir políticas de conser-

La confianza en soportes poco adecuados para

vación o corregir situaciones críticas cuando haya un

la conservación a largo plazo se agrava por el

número de imágenes afectadas por una situación

hecho de que no todos los museos disponen de

de conservación regular o mala.

un sistema adecuado de copias de seguridad y,
además, en un 24 % no se identifica que se hagan.
En este contexto, se define como prioritario el
trabajo destinado a definir un catálogo de formatos y de políticas de preservación y conservación
acompañadas de los medios adecuados necesarios.

Esta consideración no tiene que esconder que la
aplicación de medidas de preservación y protección es limitada y son pocos los museos que utilizan
materiales de protección o han definido estrategias
de preservación.
También es limitada la aplicación de políticas de
preservación que, mayoritariamente, se ha concretado en la realización de copias digitales de las
imágenes analógicas. Una opción que obliga a la
vez a una política de preservación digital.

Alteraciones más frecuentes
que han sufrido los fondos
El estado de conservación bueno o muy bueno que
se ha indicado en el apartado anterior no impide
que una parte de las imágenes estén afectadas por
diferentes tipos de alteraciones. Hay que señalar
nuevamente que no se hace referencia a una
cuantificación individualizada, sino a las situaciones
predominantes observadas.
Destacan las alteraciones de tipo químico, que son
las más frecuentes, derivadas de la producción, de
la estabilidad del procedimiento o la contaminación ambiental. Las alteraciones físicas ocupan el
segundo lugar y se derivan tanto de la manipulación
como de las condiciones de conservación. El tercer
lugar lo ocupan las alteraciones de origen biológico.
Una parte de las alteraciones actuales, por lo que
habría que actuar para evitar otras futuras, viene
provocada por las condiciones de instalación, como
se explica más adelante.
En todo caso, es aconsejable que los museos definan
políticas de adquisición alineadas con su capacidad
y sus recursos, que garanticen una conservación y un
tratamiento adecuado del fondo o colección.

4. Tratamiento de las colecciones
o los fondos
Sistema de organización y ordenación
e instrumentos y software de descripción
Más allá de que las colecciones o los fondos fotográficos estén en uno u otro tipo de entidades, organismos o instituciones, su especificidad implica que el
tratamiento y la gestión de los mismos se deban
llevar a cabo bajo la aplicación de los principios y
los métodos archivísticos.
El estudio pone de relieve que la realidad se encuentra lejos de este enfoque y que tanto los sistemas
de organización y ordenación como los instrumentos
de descripción varían de un museo a otro; incluso
en un mismo centro conviven sistemas diferentes.
La mayoría no integra la descripción archivística
normalizada.
Este hecho presupone una barrera con repercusiones
que tienen impacto tanto en las políticas de gestión
y preservación como en las de difusión y consulta.
La carencia de normalización limita, si no impide,
el intercambio y la reutilización de la información,
a la vez que también dificulta la consulta externa si
consideramos la diversidad de soluciones.
Teniendo en cuenta, por ejemplo, el hecho señalado
de que una parte importante de los fondos cerrados
no son íntegros y pueden estar disgregados en más
de un centro, la posibilidad de recuperar intelectualmente la integridad original se ve dificultada
enormemente.
En este caso se establece como tarea prioritaria
definir políticas comunes de tratamiento y descripción de los fondos.
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5. Infraestructuras y equipamientos
La Ley del Patrimonio Cultural Catalán establece

6. Acceso a las colecciones
y fondos fotográficos

en el artículo 3.1 que las administraciones públicas

De forma general se puede considerar que el acceso

se han de dotar «de los medios materiales y perso-

a la consulta de las colecciones y los fondos fotográ-

nales adecuados», una obligación que tiene una

ficos en los museos es muy abierto si se tienen en

importancia especial en el tratamiento de fondos

cuenta las condiciones y los horarios de acceso.

tan específicos y a menudo tan frágiles como son
los fotográficos.

Es remarcable el hecho de que el 92 % de los museos
especifican cuáles son las condiciones de acceso y

Como ya se ha indicado en la presentación de los

que el 80 % especifican el horario de atención al

datos, la situación resulta preocupante, puesto que

público. También hay que señalar que en un 70 %

los diferentes aspectos analizados presentan caren-

de los casos la apertura es de cinco días semanales

cias importantes.

y en un 75 % de los casos es igual o superior a las
cinco horas diarias.

Se hacen patentes tanto en los espacios donde
están instalados los fondos, como en el mobiliario

Aún así, habría que valorar hasta qué punto la

utilizado, las condiciones y los sistemas de seguridad,

correspondencia de estos horarios con los de visita

y también en el control de las condiciones ambien-

de los museos posibilita de forma efectiva una

tales. En ningún caso se ha identificado un centro

consulta ágil.

que disponga de un equipamiento específico que
garantice las condiciones de conservación que se

Más problemático resulta el acceso a través de

corresponden con los tipos de soportes que custodia.

Internet. En las normas y las leyes aplicables al
patrimonio fotográfico se reconoce el derecho de los

Esta situación evidencia un factor de riesgo que

ciudadanos a relacionarse con las administraciones

habría que contrarrestar mediante inversiones para

públicas por medios electrónicos, derecho que se

dotar a los museos de equipamientos adecuados a

tiene que materializar ofreciendo vía web la infor-

sus necesidades.

mación sobre las colecciones y los fondos fotográficos y estableciendo mecanismos para obtener
reproducciones.
En este caso, la carencia de unos instrumentos de
descripción normalizados añade un elemento de
dificultad en cuanto al acceso.

7. Difusión de los fondos
Los datos relativos a la actividad de difusión de los
fondos y a la presencia en Internet muestran unas
cifras positivas, pero no por ello suficientes. Así, un
16 % de los museos no hacen actividades de difusión.
Publicaciones y exposiciones ocupan un lugar
preeminente en las actividades de difusión, seguidas de la presencia en la prensa y en la red, a pesar
de que este último punto no se cumple en todos
los museos.
Los datos disponibles no permiten un análisis
detallado del impacto de estas acciones y del papel

Tipología de usuarios
Los datos relativos a la tipología de usuarios evidencian la necesidad de ampliarla y de diversificarla. El
hecho de que corresponda a los mismos museos el
porcentaje más alto como usuarios no es significativo a efecto de la difusión de los fondos.
Se vuelve a hacer visible en este punto la necesidad de estudios más detallados en cuanto a la
tipología de usuarios, a sus intereses y necesidades,
para atraerlos de una manera más precisa y definir
mejores políticas de difusión y de servicios.

8. Personal

que tienen las colecciones y los fondos fotográficos.

Sin ningún tipo de duda, uno de los aspectos más

En todo caso, de forma global, ponen de manifi-

preocupantes, junto con la descripción de los fondos,

esto la necesidad de llevar a cabo la evaluación del

es la carencia de personal en cuanto a número y

impacto de las acciones y de los diferentes canales

competencias adecuadas para el tratamiento archi-

de difusión y la necesidad de apoyo a los museos

vístico de las colecciones y los fondos fotográficos.

en este sentido.
Las acciones transversales de colaboración y los
La vinculación con actividades de investigación

recursos compartidos entre museos podrían ofrecer

presenta un porcentaje global notable, a pesar de

una solución viable que permitiera avanzar en este

que a buen seguro haría falta prestar más apoyo a

ámbito, que por otro lado es fundamental en orden

los museos para incrementar la vinculación con los

a la preservación y el uso eficiente de las colecciones

centros de enseñanza y universitarios.

y fondos y fotográficos que conservan.
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9. Marco legal

objetos museísticos; la necesidad de un tratamiento
específico en cuanto a su descripción, conservación,

Las cifras que proporciona el análisis de los aspec-

preservación, tratamiento legal y usos.

tos legales introducen motivos de preocupación
evidentes, especialmente críticos en relación con
un material para el que aspectos como la autoría,
la titularidad y los derechos de explotación han
tomado cada día más relevancia.

En definitiva, los responsables de los museos son
conocedores de la situación en que se encuentra la
fotografía en su centro y de las carencias con que
se encuentran para actuar en consecuencia. Con
los datos presentados se les ofrece ahora una visión

La carencia de formalización sistemática genera-

global que permite conocer en cuál medida estas

lizada en los procesos de documentación de la

carencias y necesidades son compartidas.

incorporación de las imágenes a los fondos de los
museos, de los derechos que les afectan en cuanto a
autoría y explotación reclama una intervención que
también se puede articular de forma colaborativa
y transversal para todos los centros, considerando
la unicidad de las cuestiones que hay que resolver.

De esto resulta la posibilidad de articular actuaciones y líneas de apoyo también compartidas y
de llevarlas a cabo de manera más eficiente para
responder a una demanda subyacente, pero clara,
con objeto de garantizar el futuro de las colecciones
fotográficas y los fondos custodiados en museos y

La recogida de los datos analizados a lo largo de

afrontar el reto de la eclosión de la fotografía digital

este estudio, como ya se ha señalado, se ha hecho

y la digitalización de las imágenes analógicas.

a partir de la visita a cada uno de los museos. Esto
ha permitido establecer una relación directa con los
responsables y captar sus impresiones y todo aquello
que les preocupa, lo cual no siempre se desprende
de los datos cuantitativos que se presentan.
Esta información no ha sido sistematizada, pero
sí que se menciona en estas conclusiones, puesto
que se ha considerado que resulta valiosa para el
conocimiento de la realidad analizada.
Hay que destacar que los responsables de los
museos son plenamente conscientes de la situación
que refleja el estudio y de la necesidad de iniciar
actuaciones que corrijan las disfunciones y carencias. Perciben la especificidad de la fotografía y sus
múltiples valores y usos potenciales, que la sitúan
en una posición diferenciada respecto de otros
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Dani Duch. Rua de carnaval. Girona, febrer de 1983. (Fragment)

English

FIELD STUDY OF PHOTOGRAPHIC
HERITAGE IN THE REGIONAL MUSEUM
NETWORK ACROSS THE DISTRICTS OF
GIRONA

no longer be just a complement to the museums’
heritage collections, as it carries its own individual
significance, and must be given the spotlight it
deserves and needs in order to preserve it.
After detecting the need, the Council then proceeded to adapt it to the main value of the Network;
the community of interests. The territory’s museums

Introduction

needed a specialised analysis in managing photo-

Within the framework of cooperation and terri-

graphic heritage, following an approach based on

torial demarcation across the districts of Girona,

conservation, protection and dissemination, and with

the Provincial Council provides a public service to

respect to the acquisition policies of the photographic

promote culture, the arts and knowledge of the terri-

holdings. And Girona Provincial Council had INSPAI.

tory, acting with public and private players to drive
cultural initiatives.

In fact, the research we presented became one step
further in the process started in 2010 by INSPAI with

When it comes to museums, this institution has a long

the Field study of the photographic collections and

history of collaborating to develop facilities, research

holdings of the councils across Girona’s districts. At that

collections and boost their activities. However, the

time, it was noted that information on the state of

project of the Regional Museum Network across the

photographic heritage should not be restricted to the

Districts of Girona only began in 2015. Since then,

scope of the local administration, but rather should

beyond being just a financial collaboration, the

be shared with other institutions and public centres

Council has provided technical support and actively

(libraries, documentation centres, museums, etc.) and

coordinates the actions of all the museums that form

private centres (associations, foundations, etc.).

part of the Network.
Thus, we opted to continue the research within the
The Regional Museum Network across the Districts

museums, with a view to find out the state and

of Girona was born following the financial crisis, as

composition of the museums’ photographic heritage,

an opportunity for joint work and to optimise the

a dynamic and constantly evolving collection, whilst

capacities and potential of each of the members,

offering these facilities with activity proposals based

working towards an end objective: positioning the

on preserving and disseminating this material. The

museums as reference facilities in the scope of cultu-

ultimate goal of Girona Provincial Council’s Culture

ral management.

Department, through INSPAI, was to stimulate the
policies and interventions based on managing the

In this context, one of the first needs detected was

photographic heritage of Girona’s districts.

to work on the photographic heritage of the different museum facilities. Photographic heritage must
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The diversity of the existing facilities means that the

Hopefully this collaborative research will be able to

research is approached by taking the Network as a

ensure a high-quality guidance and consultancy

whole, as opposed to each museum individually. This

service that adapts to the real needs of the museums

is because the needs of intervention vary according

that form the Regional Network, improve the services

to many factors: the type of collections being looked

offered by the Public Administration, and conserve

after, the spaces, and the staff that work there...

photographic heritage and historical memory.

The conclusions of this research were presented to

Albert Piñeira i Brosel

the Research and Documentation Committee of the

Vice President and Councillor of Culture,

Regional Museum Network on 30 June 2017, with

Education, New Technologies, Sports

a view to show the first guidance and consultancy

and Wellbeing of Girona Provincial Council

interventions to be carried out. One year later, to
kick-start this work in the museums, and as a result
of one of the conclusions of the research, a technical
workshop was organised on digitising and managing
digital images. One of the areas in which there are
more aspects to resolve and where more training is
needed is that of digital imagery.
Therefore, the result of this research is understood
to be the start of the commitment to work with the
almost two million images throughout the museums.
There is clearly a long path towards carrying out this
task successfully. However, on this path, the Council
will accompany the territory’s facilities, and through
this inter-administrative collaboration, we can
achieve good results and add value to the heritage
of these districts.
Public authorities must promote the conservation
of cultural heritage and encourage its expansion.
This is the framework in which the INSPAI research
must be based.

1. Introduction. The context

Therefore, Girona Provincial Council’s Cultural

On 9 April 2015, a collaboration framework agree-

propose collaborating on the project to elaborate a

ment was signed between the Government of

field study in the museums of the Regional Museum

Catalonia’s Department of Culture, Girona Provincial

Network, and the INSPAI considered the proposal to

Council and the Catalan Cultural Heritage Agency,

be perfectly adapted to its lines of action.

Cooperation Department approached INSPAI to

based on the Territorial Network of Museums across
the Districts of Girona. The second part of the agreement specifies that two of the Network’s functions
are promotion and cooperation, with an aim to
detect the needs of the facilities that comprise it
and establish activity policies.
Specifically, it establishes that they need to be resolved through the pooling of assets or the provision of
stable services that offer economies of scale, and the
assessment of results. This function is approached as
a community of interests, where the museums are

INSPAI, Image Centre
In 2010, the project ‘Field study of the photographic
collections and holdings of the councils of Girona’s
districts’ was presented. The main objectives of this
work were, on the one hand, to assess the state of the
photographic collections and holdings managed by
local entities, and, on the other, define and plan the
technical guidance service more carefully, offered
by INSPAI to manage, maintain and preserve our
photographic heritage.

the beneficiaries of the goods and services provided

This document contributed to the knowledge of

by the Network, but can also be providers, depen-

photographic documentation in all its aspects. This

ding on their strengths and abilities.

made it the first study whose objective was to assess
and sound out the local Girona Administration with

One of the fundamental characteristics of the
Museums Network is the will to boost communities of interests, so that if one of the members of
the Network has a specific valuable skill or asset,
it can make this available to the other members
within their capabilities, and in accordance with the
relevant legal procedures. Girona Provincial Council is
a founding and full-fledged member of the Network.

respect to image holdings. It also made it clear that
there was still plenty of work to be done: there are
many research centres, recreation centres, museums,
libraries, organisations, associations and even individuals who take or create images that form part of
our history. Thus, as a reference and consultation
tool, this study aimed to be the starting point for
impacting the policies or activities for managing
photographic heritage, with a view to improve it.

The Committee of Documentation, Research and
Preventive Conservation, which is formed of experts
from the Network’s museums, identified knowledge
of comprehensive management and conservation
of photographic collections and funds as one of the
general weaknesses of the facilities.
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2. Regulatory framework

3. Objectives

The regulatory framework of the collaboration is as

General objectives

follows:

The field study of the photographic collections in the

» Collaboration framework agreement between the
Government of Catalonia’s Department of Culture,

museums that form the Regional Museum Network
has two main objectives:

Girona Provincial Council and the Catalan Cultural
Heritage Agency, based on the Regional Museum

» Assess the state of the photographic heritage

Network across the Districts of Girona, signed on

(volume, description, conservation and treatment)

9 April 2015.

in the museums of Girona’s districts, and thus have
aggregate data on the territory so that new lines

» Act 17/1990, of 2 November, on museums.
» Act 9/1993, of 30 September, on Catalan cultural
heritage.
» Regulation of the Image Centre and the management of image documents by Girona Provincial

of action can be put forward in the future based
on the results obtained.
» Strengthen and improve the technical consultancy
and training that INSPAI offers, in order to plan
these activities.

Council, approved by the Plenary Meeting of
Girona Provincial Council on 17 December 2013.
» Act 10/2001, of 13 July, on archiving and managing
documents.
» Act 20/2015, of 29 July, amending Act 10/2001, of
13 July, on files and documents.

Specific objectives
For the Council’s Department of Culture
» Prepare a study in collaboration with other public
administrations, as established in legislation in
force. The field work, along with the survey, is a
strong example of coordination between public

» Museum Plan for Catalonia: Museums 2030.

administrations that the laws require in this

Museum Plan for Catalonia, presented on 22

respect. Article 3 of the Law on Catalan cultural

September 2017.

heritage directly refers to this collaboration.
» It also forms part of and complements the collaboration carried out with the Photography Census
of Girona’s districts, started as part of the National
Photography Plan between Girona Provincial
Council (through INSPAI), and the File Service of
the Government of Catalonia.
» Establish a set of conclusions that help us to
guarantee a higher-quality consultancy service

that is adapted to the real needs of the museums
that form the Network.
» Establish action guidelines so that photographic
collections are dealt with in the most suitable way
possible according to regulations.
» Offer more individualised, direct and continual
guidance to the museums that request it.

4. Work methodology
and logistics
This study has followed five phases, from planning
and data collections, to elaborating the results
obtained, with the corresponding end assessments
and conclusions.
1st phase: planning the study

» Build awareness among municipal bodies and

» Elaboration, adaptation and updating of the

citizens on the importance of protecting the

survey used in the ‘Field study of the photographic

photographic collections to conserve common

collections and holdings of the councils of Girona’s

heritage.

districts’, presented in 2010.

For the Council’s Department of Culture
» Conserve photographic heritage and historical
memory.
» Build awareness of the value of the collections as
a source of information and as common heritage.
» Improve the processing of the collections, from
their origin to dissemination, covering installation,
conservation and management.

» Suggestions from members of the Museums
Networks.
» Suggestions from other experts (digitisation
experts, curators, archivists, etc.).
» The creation of a tailored database application
developed as a tool to record and analyse that
data from this study.
2nd phase: data collection
» The Council’s Culture Department formally infor-

» Build interest among local organisations to make it

med all museums in the Network of the elabora-

easier to incorporate holdings and collections that

tion and objectives of the study, and then visited

may be interesting from an evidential perspective.

them to gather data.

» Encourage the dissemination of photographic
holdings and promote their research.

» This involved collecting all information and data,
and immediately incorporating this into the
database created for this purpose.
» The first results and conclusions start to emerge.
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3rd phase: using the data
The database application allows each survey table
to be viewed individually, or for the user to define
selections and commands according to each field of
the questionnaire. It also allows users to cross-reference different fields, making it possible to conduct
dynamic queries according to research needs..
4th phase: evaluations and conclusions
After exploring and analysing all the resulting data,
the final phase of the study established an initial
analysis, followed by detailed assessments of each
point. According to this methodology, we may be
able to define some general conclusions that help us
to evaluate the state of the photographic collections
and holdings of the Network’s museums, both on a
large and small scale.
Logistics. Workplace: INSPAI (Girona Provincial
Council’s Image Centre), and each museum that
forms part of the Regional Museum Network.

Conclusions

nary conclusion that must be made, both in relation to

Alfred Mauri

and image collections or sets.

images that are qualified as photographic heritage,

Jordi Mestre
Natàlia Navarro

Chapter 3 defines the objectives that have guided

The transversality of the information provided by

this study, with the initial intent to understand the

photographic collections and holdings means that
they are present in a wide variety of areas. Their
presence in museums does not exempt them from
the complexities of their management and processing. The photography creation process also provi-

situation of photography conserved in museums.
This understanding must allow us to diagnose the
situation, making it possible to set out policies and
lines of action to correct any shortcomings identified,
and make more efficient use of limited resources.

des specific case studies. All in all, it is agreed that
analyses and decision making must take place on

This study aims to offer a general overview of what

the basis of conservation, archival processing and

emerged throughout the study, whilst giving a brief

dissemination in the museums, among other things.

walk-through of the current situation; a snapshot

This process must also be based on a thorough

of the current moment of photographic heritage

knowledge of this diverse reality.

and collections in the museums. At the same time,
it specifies certain points that must be priorities, and

This document provides new information in the fields

which require special attention.

of heritage, history, art, evidence, documentation,
education and social issues, and in other areas such

The conclusions are then laid out, following the

as technical processing, descriptions, conservation of

structure that has been applied to elaborate the

supports and preservation. It also provides specific

field work and to record and present the data of

legal information pertaining to photographic collec-

this publication.

tions and holdings in museums.

1. Scope of the study
The process that INSPAI started in 2010 took a step
further with the project ‘Field study of the photographic collections and holdings of the councils of
Girona’s districts’. At that time, a red flag emerged
when we discovered that the most at-risk photographic heritage was actually the most recent, particularly when it came to digital imagery. This situation

Chapter 5.1 —Core data— offers a detailed list of the
museums that have been included in the field study,
along with the criteria that has been applied in cases
where the photographic holdings have been referred
to archive centres, and which were therefore taken
into account in the aforementioned study of 2010.

has since been seen in museums too. It shows that

The scope defined, which includes 76% of the

studies like this should be expanded to other instituti-

museum centres across Girona’s districts, can be

ons and centres, both public (documentation centres,

considered a sufficient representation of the reality

libraries, etc.) and private (foundations, associations,

that we want to study, whereby absolute figures are

individuals, etc.). This is an increasingly urgent prelimi-

not as important as identifying prevailing issues.
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A deeper level of detail would require the archival

This demonstrates the difficulty derived from often

processing of the photographic collections and

considering the image to be an object that, given

holdings, even if only basic. This would not contri-

that it is not part of a wider whole, results in a lower

bute a lot in terms of the objectives of this study,

rate of full, closed collections and holdings, and

and would have slowed it down.

proves the potential fragmentation in place. Here

These conclusions do make reference to absolute
figures, but only where they are considered to be
indicative of the state of affairs, and as evidence of
prevailing circumstances.
Meanwhile, territorial parameters are not applied
to these conclusions - as we have mentioned - as
the presence of the museums in the territory is not
a result of planning or a legal obligation, but rather
due to specific circumstances of their specific social
and cultural context. Nor is the data on the different types of museum analysed, as this would also
contribute very little to the objectives.

2. Content and structure
of the photographic collections
and holdings

we can see an urgent need, which is the archival
description of these holdings and collections, to at
least make it possible to incorporate photographs
based on intellectual conclusions reached from the
descriptions.
Centres with audiovisual holdings
With respect to audiovisual materials, although
this is not a central objective of this study, we also
wanted to highlight their presence, which is increasing significantly. This can be seen in the fact that
there are audiovisual holdings in 28% of the centres
that responded to the survey, which also have photographic collections and holdings.
Type of photographic collections and/or holdings
Although the purpose of this study is not to define
a typology to identify photographic collections and

Number and integrity of the photographic
collections and holdings
Defining what is a photographic collection and what
is a photographic holding has resulted in certain
problems, given that the museums do not know or

holdings, the basic scheme used shows a notable
disparity, which may suggest that it would be convenient for museums and archives to analyse this in
relation to the level of representation corresponding
with each context and scope of activity.

apply the archival terminology, and often they do
not know the origin of a collection or have not been

This is considered to be a critical aspect, whereby

able to differentiate or identify their origin (business,

action criteria must defined to, on the one hand,

family, etc.). For this reason, the existence of photo-

ensure the greatest representativeness possible, and,

graphs (positives, negatives or digital images) does

on the other, define acquisition policies. The latter

not always make it possible to determine the number

point is thought to be increasingly urgent, bearing

of holdings or collections. This process was possible in

in mind the high volumes that current photography

a little over half (56%) of the museums surveyed, and

production allows for, as well as the risks derived from

allowed us to identify 32 holdings and 11 collections.

the progressive commodification of photographic
collections and holdings by their producers or owners.

Initial chronology of photographic collections
and holdings

Type of admission

With regard to the image documents identified in

regarding holdings and collections show the prevai-

the museums, 42% have images from the eighteenth

ling amount of donations, present in 80% of the

century, although this figure corresponds with a very

museums. Museums with admissions from transfers

unrepresentative quantity.

or deposits represent 60%, so we can see that the

The figures regarding the types of admissions

prevailing forms of acquisition are not paid for.
Huge chronological voids can be seen in the nineteenth century, although the number of images is

However, purchases have been made in 45% of the

also notably scarce prior to 1940. Increases for the

museums, which is the same figure as those that

following period are more evident, and particularly

have holdings derived from assignments or own

relevant from 1970 onwards. This is notably the case

production. Here we need to consider the unique

in recent years, given the widespread emergence of

factor of the own production of photographs by the

digital photography.

museums themselves, related to the processes of
documenting their holdings.

Once again, we must highlight the need to expand
on the definition of acquisition policies, both with a

The debate put forward here, in addition to the

view to balance chronological and thematic repre-

aspects that must be considered indicated in the

sentativeness, and to determine selection criteria,

previous sections, is particularly focused on defining

given the proliferation of images generated in recent

criteria regarding paid acquisitions.

times.
Volume
The analysis of volumes provides information on the
extent and diversity of the problems that need to
be faced.
Considering that the sample is representative but
not exhaustive, we already have an overall volume
of over two million images, 79% of which are digital
(more than 10 TB). Even so, at almost half a million,
the volume of analogue images is not inconsiderable.
As mentioned, the sum of both figures is over two
million, which is the figure that should be taken
into account when defining policies and priorities
in relation to the proposals laid out. These will also
be discussed in the following sections to evaluate
them properly.
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3. Physical characteristics
of the photographic collections
and holdings
Characteristics of positives

The figures that evidence this study had a more
notable presence in the conclusions.
Digitisation and the management of digital images
play a key role in conservation and dissemination, as

In correlation with the chronology of the images

this prevents deterioration from handling, and allows

conserved, we can observe that the type and

for mass dissemination.

quantity of positives corresponds with the technology available at the time. Thus, figures related to

The data collected shows that digital images are

photographs on metal supports are extremely low,

at a significant risk of loss if their special needs of

and those conserved on glass are slightly higher.

conservation and preservation continue to decrease,
preventing them from being recoverable sources of

In turn, the quantity of positives on paper and plastic

information in the future. In this regard, one of the

is the highest.

priorities of INSPAI in terms of technical guidance to
municipalities is that of managing, processing and

Characteristics of negatives
With negatives, glass is the least-used support, with
a notable prevalence of plastic and polyester.
Once again, these figures are not so interesting in
their absolute sense, but rather as guidance when
it comes to scaling the needs of conservation and
preservation.

conserving digital images.
It is therefore concerning that just one museum
has a digitisation plan or programme in place. It
is imperative that museums define and apply a
preservation through digitisation policy, whether this
process is carried out internally or externally. In any
case, it must be conducted under the control of the
machinery and technical digitisation and post-production characteristics of the museums’ experts.

Digital photography
The development of digital photography has caused

We must remember that there are three funda-

an exponential rise in the number of images genera-

mental aspects when conserving digital images:

ted, which only 15 years ago started to be stored in

the deterioration of the support, the obsolescence of

archives and other centres.

the machinery and the obsolescence of the formats.
However, the reality shown by the study shows that:

Scanners and video started gaining popularity in the
last decades of the twentieth century, but taking

» Despite the recommendation to use TIFF format to

digital photographs was very precarious and costly.

conserve images, only 60% of the museums use it,

The pivotal moment for quality and price came in

although do so simultaneously with JPEG format.

2004, which led to a progressive decline in chemi-

That latter is the most widely used, present in 96%

cal photography. Digitisation is also much simpler,

of the museums. In some cases, 8%, RAW format

despite that this and image management are not

is also used.

always carried out correctly.

We must bear in mind that these percentages refer

Meanwhile, the fact that digital images are easily

to the number of museums that use the different

taken and reproduced means that there is a

formats, not to the number of images in each

tendency to conserve all images, without making a

format.

prior selection. In this respect, we have a responsi-

This data continues to raise concerns regarding
quality maintenance over time and the loss of
unique information of the territory.
» The colour scale used is exclusively RGB. This exclusivity can also be seen with bits per channel, which

bility to promote initiatives that establish protocols
for evaluating and choosing images, and for clearly
establishing the formats and technical characteristics for image capture. We must also reinforce the
consideration of current image production as part
of the future photographic heritage.

is 8 in all museums (96% use 24-bit) where this
parameter was identified.
» The supports holding the digital images are no less
worrying in terms of preservation, given the wide
range of supports used, as indicated in section
5.3.2.

The state of conservation of analogue images is
somewhere between good and very good, but this
does not take away from the essential need to define
conservation policies and correct critical situations
when there are a number of images affected by
irregular or harmful conservation.

The trust in supports that are not suitable for
long-term conservation is a major issue, given that

This consideration must not hide the fact that the

not all museums have an appropriate back-up

application of preservation and protection measu-

system in place, and furthermore, 24% do not have

res is limited, and that not many museums use

any back-up copies.

protection materials or have defined preservation

In this context, we consider it a priority to work on
defining a catalogue of formats and preservation
and conservation policies, accompanied by the
suitable measures needed.
State of conservation

strategies.
The application of preservation policies that have
mostly been adopted to make digital copies of
analogue images is also limited. Such circumstances
point towards the need for a digital preservation
policy.

In the last section we highlighted the need to resolve
aspects of conserving digital supports, given their
vulnerability and the high possibility of loss of information. For this reason, and bearing in mind INSPAI’s
capacity to operate in Girona’s districts, we must look
towards offering a digital repository to guarantee
their conservation in the not-so-distant future.
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Most frequent damage suffered
by photographic holdings
The good or very good state of conservation mentioned previously does not prevent part of the images
from being affected by different kinds of damage.
We should again note that we are not referring to an
individualised quantification, but rather to predominant situations that we have observed.
We can see a notable amount of chemical alterations, which are the most frequent, caused from
their production, the stability of the procedure or
environmental contamination. Physical alterations
are the second most frequent, and are derived from
handling and conservation conditions. Biological
alterations are the third most common issue.
Some of the current damage is caused by installation conditions, which we must avoid in future. This
is explained in more detail later on.
In any case, we recommend that the museums define
acquisition policies that are in line with their capacity
and resources, which guarantee suitable conservation and processing for the holding or collection.

4. Processing collections or holdings
Organisation system and description tools
and software
Más allá de que las colecciones o los fondos
fotográBeyond the fact that the photographic
collections or holdings are located in a particular kind of organisation, body or institution,
their specific nature means that their processing and management must be carried out
under principles and methods of archiving.
The study demonstrates that the reality is far
from this, and that both organisation systems and
description tools vary greatly from one museum to
the next; they have even shown variations within a
single centre. The majority do not adhere to standardised archiving descriptions.
This represents a barrier, with repercussions on
management and preservation policies, and on
dissemination and consultation policies. This lack
of standardisation limits, or even prevents, the
exchange and reuse of information, whilst making
external queries more difficult due to the range of
solutions.
Taking into account, for example, the fact that
a significant portion of the closed photographic
holdings are not complete and could be distributed
across more than one centre, the ability to intellectually recover the original whole is extremely difficult.
In this case, it is a priority to define common processing and description policies for the holdings.

5. Infrastructures and equipment
The Catalan Cultural Heritage Law establishes in

6. Access to photographic collections
and holdings

article 3.1 that public administrations must be provi-

In general, we can consider that access to consul-

ded with ‘suitable material and personnel means’, an

ting the photographic collections and holdings in the

obligation of particular importance when processing

museums is very open if the conditions and access

such specific and often fragile holdings as is the case

times are taken into account.

with photographs.
It is remarkable that 92% of the museums specify
As already indicated in the data presentation

their access conditions, and that 80% specify their

section, the situation is worrying due to the signifi-

opening hours. We should also point out that in 70%

cant shortcomings in the various aspects analysed.

of cases, the collections are open five days per week,
and in 75% of cases for more than five hours per day.

This is evident in the spaces where the holdings
are set up, the fittings used, the conditions and the

Nevertheless, we should assess up to what point

security systems, and in the control of environmental

the correlation between these timetables and the

conditions. In any case, no centre has been identi-

museum visiting hours make it possible to easily

fied to have specific equipment that guarantees

consult the collections.

the conservation conditions that correspond with
the types of supports used.

Online access is more problematic. Laws and regulations applicable to photographic heritage recognise

This situation demonstrates a risk factor, which

the right citizens have to deal with public adminis-

must be counteracted by investments to provide

trations through electronic means, a right that

the museums with equipment that suits their needs.

must be implemented by providing information on
photographic collections and holdings online, and
by establishing mechanisms to get copies.
In this case, the lack of standardised description tools
represents a problematic element in terms of access.
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7. Dissemination of the holdings

8. Staff

The data on the activity of disseminating the

One of the most worrying aspects, together with

holdings and online presence shows positive figures,

holding descriptions, is undoubtedly the lack of staff,

but they are insufficient. In this respect, 16% of the

in terms of the numbers and skills needed to archi-

museums do not carry out dissemination activities.

vally process photographic collections and holdings.

Publications and exhibits occupy a pre-eminent

Transversal collaboration actions and resources

place in dissemination activities, followed by

shared between museums may offer a viable solution

presence in the press and online, although the latter

that allows for progress in this area, which is also

is not carried out in all museums.

fundamental in terms of preserving and efficiently
using the photographic collections and holdings in

Available data does not allow us to provide a detailed analysis of the impact of these actions and of the
role that photographic collections and holdings have
in this regard. In any case, in an overall sense, we can
see the need to evaluate the impact of the actions
and of the different dissemination channels, as well
as the need to support the museums in this aspect.
Connections with research activities represent a
significant overall percentage, although museums
certainly need to be given support to increase their
connections with education and university centres.
Type of users
Data regarding the type of users shows the need for
expansion and diversification in this regard. The fact
that the highest percentage of users corresponds
with the museums themselves is not significant for
the purposes of disseminating the holdings.
Again, we can see the need here for more detailed studies regarding user types, their interests and
needs, in order to attract them in a more accurate
way, and to define better policies for dissemination
and services.

question.

9.Legal framework

It should be noted that the museum managers are
fully aware of the reality that the study reflects, and

The figures provided by the analysis of legal aspects

the need to carry out actions to correct the issues

show clearly worrying patterns. This is particularly

and shortcomings. For the specific field of photogra-

critical for a material for which aspects such as

phy and its many potential values and uses, which

authorship, ownership and usage rights are gaining

give it a distinguished position from other museum

more and more relevance.

items, they perceive the following: the need for
specific processing in terms of descriptions, conser-

When documenting the incorporation of images

vation, preservation, legal treatment and uses.

into the museums’ holdings, the lack of widespread
systematic formalisation regarding the rights that

In short, the museum managers know the situation

affect them, in terms of authorship and use, calls

of photography in their centres and the shortcomings

for an intervention that could also be carried out

that need to be dealt with. Using the data presen-

collaboratively and transversally for all centres, given

ted, they have a global vision that allows them to see

the single nature of the issues that must be resolved.

the extent to which these shortcomings and needs
are shared.

The data collected throughout this study, as previously indicated, took place by visiting each of the

This results in the ability to carry out actions and

museums. This allowed us to establish direct relati-

lines of support that are also shared, and to imple-

onships with the managers and get their own views

ment them as efficiently as possible to respond to an

and concerns, which do not always correlate with

underlying, but clear, demand, in order to guarantee

the quantitative data seen here.

the future of photographic collections and holdings
in museums, whilst handling the challenge of the

This information has not been systematised, but it is

rise in digital photography and the digitisation of

mentioned in these conclusions because it is consi-

analogue images.

dered valuable for understanding the reality being
analysed.
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