
68

La digitalització dels continguts culturals i el fet de 
poder-los posar a la disposició d’un públic ampli en 
un context de recursos públics cada cop més minsos 
és un dels reptes més importants als quals s’enfron-
ten les institucions culturals en aquest inici del segle 
xxi. 

El dispositiu que ha instaurat l’Ajuntament de París al 
voltant de la Parisienne de Photographie constitueix 
un enfocament que de moment no té cap equivalent 
sobre el tema, per tal com mobilitza recursos públics 
i privats per participar en la preservació i la visibilitat 
d’un patrimoni fotogràfic únic. 

Aquest article adopta la forma d’un estudi de casos, 
examinant el model econòmic implantat, els seus 
èxits però també els seus límits en un entorn econò-
mic en ràpida recomposició.

1. L’AJUNTAMENT DE PARÍS I EL PATRIMONI 
FOTOGRÀFIC

L’Ajuntament de París és la dipositària d’un patrimoni 
artístic excepcional, que es conserva en els museus 
i les biblioteques patrimonials municipals, com tam-
bé en certes institucions especialitzades, com ara el 
Fons Municipal d’Art Contemporani, la Conservació 
de les Obres d’Art Religioses i Civils, que s’encarrega 
del patrimoni religiós i l’estatuària pública, o la Co-
missió del Vell París. 

Les col·leccions fotogràfiques, que totes soles repre-
senten vuit milions d’obres, constitueixen un ele-
ment cabdal d’aquest patrimoni. Constituïdes des 
de la invenció de la fotografia a partir de donacions, 
de dipòsits, com també d’encàrrecs o d’adquisicions, 
adopten una gran diversitat tant de suports com de 
temes. Daguerreotips, tiratges en paper, negatius en 
plaques de vidre, diapositives o suports digitals, les 
col·leccions expliquen 150 anys d’història, la de París 
sobretot, amb la seva arquitectura i les seves perso-
nalitats, però també d’història de l’art, al voltant dels 
retrats d’artistes, vistes de tallers i reproduccions de 
les obres dels museus. Alhora obra i document, el 
patrimoni fotogràfic és present en totes les institu-
cions municipals i ofereix una passejada sorprenent 
en la història de la fotografia, des dels daguerreotips 

dels orígens fins a les obres de fotògrafs plàstics con-
temporanis, des de la producció dels tallers fotogrà-
fics del Segon Imperi fins al fotoperiodisme del final 
del segle xx. 

Des dels anys vuitanta, l’Ajuntament, conscient de la 
riquesa del seu patrimoni, va instaurar un dispositiu 
original al voltant de la fotografia, que conjuminava 
conservació, reproducció i difusió.1

1.1. La creació de l’ARCP 

Creat el 1983 i vinculat a la Direcció d’Afers Culturals 
de l’Ajuntament, l’Atelier de Restauration et de Con-
servation des Photographies (Taller de Restauració 
i de Conservació de les Fotografies) té l’objectiu de 
dur a terme la política de preservació del patrimoni 
fotogràfic municipal, en vinculació estreta amb les 
institucions concernides. 

Les seves activitats tenen lloc al voltant de tres secci-
ons principals: la conservació preventiva, la restaura-
ció i el centre de reproducció. La missió del taller és 
transversal i incumbeix el conjunt de les col·leccions 
fotogràfiques municipals, sigui quin en sigui el lloc 
de conservació. 

Gràcies a les avaluacions de les col·leccions i a l’es-
tudi del seu entorn, l’ARCP ha elaborat programes 
de conservació i de restauració adaptats a les priori-
tats de cada institució i garanteix el seguiment de les 
obres al llarg del temps i una funció d’assessorament 
per al seu recondicionament i el seu emmagatze-
matge. Els equips intervenen en les restauracions de 
les obres i la seva preparació i/o muntatge per a les 
exposicions. Finalment, una secció de reproducció 
és la que s’encarrega de la documentació visual de 
les obres restaurades, i de la realització de facsímils 
químics. 

A partir del 2002, les activitats del taller es van ins-
criure en el marc d’un pla de protecció i valoració 
del patrimoni fotogràfic (PSVPP), posat en marxa 
el 2002, que duu a terme una estratègia global de 
conservació, a través d’intervencions transversals. A 
més, el PSVPP comporta una part prioritària, el pla 
nitrat, que ha permès localitzar i avaluar el conjunt 
dels fons de negatius en risc presents en les col-
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leccions municipals i proposar solucions per a la pro-
tecció d’aquest patrimoni i la seguretat de les perso-
nes i de les col·leccions. 

1.2. La reproducció i la difusió

A fi d’assegurar la reproducció i la difusió de les obres 
de les col·leccions dels museus, l’Ajuntament va cre-
ar, el 1985, un servei centralitzat, la Photothèque 
des musées de la Ville de Paris (Fototeca dels Mu-
seus de l’Ajuntament de París), una veritable agència 
fotogràfica institucional. Els seus tècnics i fotògrafs 
garanteixen la reproducció del conjunt de les obres 
de les col·leccions, no sols col·leccions fotogràfiques 
sinó també col·leccions d’arts gràfiques i plàstiques: 
en vint anys d’activitat, la Photothèque va produir 
més de 80.000 imatges químiques i va permetre la 
realització de nombroses publicacions. 

Un altre senyal del gran interès que l’Ajuntament sent 
per la fotografia és la creació, el 1996, de la Maison 
Européenne de la Photographie (Casa Europea de la 
Fotografia), una associació que té un ampli suport fi-
nancer de l’Ajuntament de París, on té la seu, i que des 
de fa quinze anys es dedica a la difusió de la fotografia 
contemporània a través d’exposicions, de trobades i 
de manifestacions al voltant de la fotografia.

A l’inici dels anys 2000, de tota manera, el dispositiu 
que s’havia instaurat va topar amb unes limitacions: 
la Photothèque no havia estat dotada de prou recur-
sos per assegurar la digitalització, la informatització 
de les col·leccions es va dur a terme de manera molt 
parcial, i els estris no es van compartir entre els mu-
seus, les biblioteques i altres serveis que tenien col-
leccions fotogràfiques, cosa que va comportar pràc-
tiques heterogènies i no coordinades. 

Mentre que els museus nacionals disposen d’un dispo-
sitiu coordinat amb l’agència fotogràfica de la Réunion 
des Musées Nationaux (Reunió dels Museus Nacio-
nals), mentre que la Biblioteca Nacional duu a terme 
un ampli programa d’informatització, les col·leccions 
municipals pràcticament són absents del web. Paral-
lelament, les conclusions del pla nitrat fan palesa la 
urgència de dur a terme importants campanyes de di-
gitalització de conservació respecte als fons de nega-
tius de risc amenaçats de degradació: així doncs, queda 
pendent una estratègia ambiciosa de digitalització i de 
posada en línia de les col·leccions municipals.

És en aquest context que la municipalitat examina 
el futur d’un llegat en benefici de l’Ajuntament de 
París el 1985: el de l’agència i les col·leccions Roger-
Viollet.

1.3. El llegat Roger-Viollet

Creada el 1938 per Hélène Roger-Viollet i el seu ma-
rit Jean Fischer, “la Documentació Fotogràfica Roger-
Viollet” es converteix ràpidament en una referència 
en el sector de la fotografia d’arxius de la postguerra. 
Els fons inicials de l’agència parisenca estan consti-
tuïts per la recuperació dels arxius de Léopold Mer-
cier i Laurent Ollivier (ja en els locals del número 6 
de la Rue de Seine) i per les col·leccions de negatius 
d’Henri i Ernest Roger, respectivament pare i oncle 
d’Hélène Roger-Viollet i fotògrafs aficionats apassi-
onats.

A partir del 1945, l’agència, tancada durant la guerra, 
va reprendre les activitats i va adquirir diverses col-
leccions que constitueixen un mosaic de testimoni-
atges històrics d’una gran varietat i cobreixen més 
d’un segle d’història de la fotografia: grans esdeve-
niments i petits oficis, arts, ciències, política i vida 
quotidiana, viatges llunyans i carrers de París, retrats 
tant d’homes i dones il·lustres com de desconeguts.2

Els fons inclouen importants conjunts de Léopold 
Mercier i Ferrier-Soulier, de les cases Léon, Levy & 
Fils i Neurdein, de Maurice-Louis Branger, Albert 
Harlingue, Henri Martinie, Jacques Boyer, Laure 
Albin-Guillot, Boris Lipnitzki i el seu estudi, Gaston 
Paris, de l’agència LAPI, però també col·leccions més 
recents com les dels fotoreporters Jacques Cuinières 
i Françoise Demulder. 

A la seva mort, el 1985, els fundadors van donar a 
l’Ajuntament de París un fons excepcional de més de 
quatre milions de negatius i d’uns dos milions de do-
cuments, dels quals una part important són proves 
d’època. De tota manera, el llegat no va quedar rati-
ficat fins al 1994. 

Després del projecte de creació d’una fundació que 
no va veure la llum, l’Ajuntament es va qüestionar el 
futur de les col·leccions i de l’agència. Es van estudiar 
diverses opcions en aquells moments: dissolució de 
l’agència i integració dels fons en les col·leccions dels 
museus i les biblioteques patrimonials municipals, 
possible venda de les col·leccions, o privatització de 
la seva difusió.

El 2004, tots aquests problemes van trobar la seva 
resposta amb el projecte de creació de la Parisienne 
de Photographie. 

La solució a què es va arribar parteix d’una consta-
tació simple: les col·leccions Roger-Viollet represen-
ten en nombre d’objectes prop de les tres quartes 
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parts de les col·leccions fotogràfiques municipals; la 
seva explotació genera uns ingressos substancials, i 
l’agència disposa d’uns coneixements demostrats en 
matèria no sols de comercialització sinó també de 
digitalització de fons fotogràfics, que es va iniciar a 
partir del 1997. Per tant, la donació va poder consti-
tuir el nucli d’una estructura ad hoc que s’encarrega-
ria de manera optimitzada de la reproducció digital i 
la difusió de les col·leccions municipals, cosa que in-
clouria en un perímetre sensiblement eixamplat les 
funcions de les fototeques dels museus, destinades 
a desaparèixer.

2. LA PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE, UNA 
ESTRUCTURA ORIGINAL AL SERVEI DEL 
PATRI MONI FOTOGRÀFIC PARISENC

La Parisienne de Photographie, prefigurada d’aques-
ta manera, va néixer al juliol del 2005. Duu a terme 
les seves activitats en el marc d’una relació doble, 
capitalista i contractual, amb l’Ajuntament de París.

2.1. L’estructura

La Parisienne de Photographie és una societat d’eco-
nomia mixta (SEM), també anomenada societat pú-
blica local (SPL), una estructura de dret privat ―en 
aquest cas, una societat anònima―, el capital de la 
qual el posseeix majoritàriament una persona ju-
rídica, un estat o una col·lectivitat territorial ―en 
aquest cas, l’Ajuntament de París. 

Aquest tipus d’estructura, de creació força recent 
ja que aquests principis van ser definits en una llei 
marc del 1983, garanteix a la col·lectivitat pública la 
consideració de l’interès general i d’objectius a llarg 
termini tot oferint l’agilitat de gestió d’una societat 
de dret privat, molt útil en el sector dels negocis. 
Instaurades tradicionalment per les col·lectivitats 
per gestionar projectes de condicionament, l’explo-
tació de serveis públics com ara el subministrament 
d’aigua, els transports, o instal·lacions com palaus 
de congressos o equipaments esportius, són menys 
freqüents en el sector de la cultura, excepció feta de 
la gestió d’equipaments culturals. Per tant, la Parisi-
enne de Photographie és l’única societat d’economia 
mixta que intervé directament en el sector de la fo-
tografia.

En el moment de la seva creació, la Parisienne de 
Photographie va ser dotada d’un capital sòlid de 
2,2 milions d’euros, finançat en bona part pel llegat 
Roger-Viollet i, per la seva part en efectiu, destinat a 
finançar un ambiciós programa d’inversió. 

Està controlada en un 65% per l’Ajuntament de Pa-
rís, amb altres accionistes que formen part de l’eco-
nomia mixta (Caisse des Dépôts et Consignations, 
Caisse d’Epargne) i empreses que intervenen en el 
sector (France Telecom, el fons d’arxius italià Alinari). 
Està presidida per una adjunta a l’alcalde de París, la 
senyora Cohen-Solal, i conté cinc regidors en el seu 
consell d’administració, amb paritat amb els adminis-
tradors privats que representen els altres accionistes. 

A més, la Parisienne de Photographie controla el 
100% de l’agència fotogràfica Roger-Viollet, que es 
manté en activitat.

2.2. El contracte

A més de les dotacions de capital, l’Ajuntament, en 
un marc contractual definit amb tota precisió, té 
l’obligació d’assignar uns objectius a l’estructura cre-
ada de nou, i dotar-la dels mitjans de funcionament 
necessaris. 

El 2006, després d’un període de concurs públic i de 
negociació, la Parisienne de Photographie es va con-
vertir en delegatària de servei públic per a la valora-
ció i digitalització de les col·leccions iconogràfiques 
i fotogràfiques de l’Ajuntament de París en el marc 
d’un conveni que defineix les seves funcions i l’equi-
libri econòmic global de la seva prestació.

També en aquest cas, el dispositiu que s’adopta for-
ma part de l’economia mixta, en les seves especifici-
tats purament franceses.

La delegació de servei públic és un contracte pel qual 
una persona jurídica de dret públic confia la gestió 
d’un servei públic del qual és responsable a un dele-
gatari públic o privat amb una remuneració que està 
substancialment vinculada al resultat d’explotació 
del servei. Per tant, el risc econòmic queda transferit 
de la col·lectivitat pública a l’explotador.

Els objectius definits amb precisió en el conveni se 
centren en la digitalització dels fons patrimonials dels 
museus i les biblioteques,3 l’enriquiment dels fons fo-
togràfics, la difusió dels fons patrimonials i la creació 
d’una base de dades d’imatges destinada a les institu-
cions, als professionals i al públic en general. També 
inclouen la conservació de les col·leccions Roger-Vi-
ollet i una funció d’assessorament sobre bones pràc-
tiques en les operacions vinculades a la reproducció 
digital i a la difusió de les col·leccions municipals.

També es va prendre la decisió de conservar l’agèn-
cia Roger-Viollet com a entitat jurídica independent 
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en comptes de fusionar-la del tot amb la nova es-
tructura, a fi d’obtenir capital a través de la fama de 
l’agència, que està activa des del 1938, i aprofitar el 
seu estatus d’agència de premsa, que ofereix diver-
sos avantatges fiscals i socials. L’agència s’encarrega 
de la comercialització dels drets de reproducció des-
tinats als professionals. 

La Parisienne de Photographie garanteix els objec-
tius en lligam directe amb el patrimoni i les instituci-
ons: digitalització, documentació, conservació i valo-
ració cultural. Reprèn, sobre la base de voluntariat, 
el personal de les antigues fototeques dels museus, 
ja extingides, com també una part dels assalariats de 
l’agència ―el personal que s’encarrega de la digita-
lització―; l’altra part, el personal que duu a terme 
la comercialització, continua fent les seves funcions.

2.3. Les obligacions de servei públic

En el marc del conveni, les obligacions de servei pú-
blic de la Parisienne de Photographie queden defini-
des de la manera següent:

-   Garantir la digitalització i les fotos digitals de les obres 
tot respectant la programació, els objectius i les espe-
cificacions tècniques que es defineixen en el conve-
ni, sobretot pel que fa a format i mida mínima de les 
imatges. Això inclou les operacions de postproducció 
(retocs, respectant les indicacions dels conservadors, 
calibratge colorimètric) i de producció de les meta-
dades vinculades a les imatges (llegendes i indexació 
sobre la base d’una plantilla documental definida 
conjuntament amb les institucions). La reproducció 
de les col·leccions s’ha d’efectuar majoritàriament in 
situ, llevat dels suports en nitrat de cel·lulosa, que es 
digitalitzen als locals de la Parisienne.

-   Constituir i mantenir la base de dades en línia de 
les imatges, conservar els fitxers digitals d’alta defi-
nició que constitueixen béns que retornen a l’Ajun-
tament al final de la delegació (arxivament dels 
fitxers TIFF i Jpeg).

-   Garantir la disposició gratuïta de les digitalitza-
cions fetes als serveis de l’Ajuntament per al seu 
propi ús, llevat d’usos comercials: comunicació, 
il·lustració d’inventaris i catàlegs en línia, dossiers 
d’obra, publicacions científiques i catàlegs d’expo-
sicions organitzades per l’Ajuntament, documenta-
ció, il·lustració del web de l’Ajuntament de París i 
dels ajuntaments de districte.

-   Assegurar la conservació de les col·leccions Roger-
Viollet en el marc dels objectius definits per l’ARCP. 
De tota manera, les obligacions i els mitjans desti-
nats a la conservació estan definits al mínim en el 
conveni inicial.

-   Instaurar disposicions tarifàries específiques per a 
certs usos d’imatges per tercers (usos científics i de 
recerca sobretot), com també en el marc d’associa-
cions amb l’Ajuntament de París.

La Parisienne de Photographie assumeix el conjunt 
de les inversions necessàries per posar en marxa 
el servei i el conjunt dels costos de funcionament. 
La inversió contractual, prevista pel conveni, puja a 
700.000 euros en 8 anys, dels quals el 60% en els 3 
primers anys de la delegació. 

El conveni també preveu l’abonament d’un cànon 
d’explotació de fons digitalitzats a l’Ajuntament, es-
tablert sobre la base del 10% de la xifra de negoci 
de comercialització dels drets (llevat d’abonaments 
a tercers per motiu de drets d’autor), i d’un cànon 
d’ocupació dels locals de què es disposa en el marc 
de la delegació.

El programa de digitalització queda establert anu-
alment per un comitè integrat per un representant 
dels museus, un representant de les biblioteques, 
un representant de la Parisienne de Photographie i 
un representant de l’ARCP; els arbitratges els duu a 
terme la Direcció d’Afers Culturals. 

Els objectius anuals de digitalització estan determi-
nats en funció de tres criteris que responen als ob-
jectius a llarg, mitjà i curt termini de la delegació: 
conservació, “cobertura” representativa de les col-
leccions de cara a la seva posada en línia i actualitat 
editorial/demanda comercial.

Els objectius quantitatius (després d’un període 
d’augment de càrregues de dos anys no sotmès als 
objectius) són de 62.000 imatges produïdes per any i 
repartides d’aquesta manera:

-   30.000 suports fotogràfics procedents de les col-
leccions Roger-Viollet

-   30.000 obres o documents “en dues dimensions” 
(fotografies, gravats, cartells) procedents de les 
col·leccions dels museus i les biblioteques muni-
cipals

-   2.000 imatges d’obres en tres dimensions (inclo-
ent-hi pintura, escultura, objectes artístics) proce-
dents de les col·leccions dels museus i les bibliote-
ques municipals

Sobre aquest total, 20.000 suports fotogràfics en 
nitrat de cel·lulosa, prioritaris segons els impe-
ratius de conservació, cal que es digitalitzin cada 
any.
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2.4.   Les contrapartides

A fi de garantir les seves funcions, el delegatari ha de 
posar a disposició del servei certs mitjans necessaris 
per a la seva posada en marxa:

-   Disponibilitat de les col·leccions Roger-Viollet i els 
fons fotogràfics existents de la Photothèque des 
musées de la Ville de Paris, com també dels locals 
d’activitat d’aquestes dues estructures (contra cà-
non d’ocupació).

-   Dret exclusiu de comercialització de les col·leccions 
Roger-Viollet com també del conjunt de les repro-
duccions produïdes pel delegatari, sota reserva de 
la gestió dels drets dels artistes, que han de ser ne-
gociats de manera separada.

-   Accés privilegiat a les col·leccions municipals per 
garantir-ne la reproducció, incloent-hi les repro-
duccions fetes per respondre a les demandes co-
mercials, sota reserva que el seu estat de conser-
vació en permeti la reproducció.

-   Accés a les ressenyes i els catàlegs de les col-
leccions: les obres disponibles per ser reproduïdes 
han de ser catalogades i/o documentades per per-
metre que el delegatari en garanteixi la titulació i 
la indexació.

El delegatari cobra la totalitat dels productes de co-
mercialització dels drets de reproducció de les col-
leccions municipals, i ell es fa càrrec de remunerar 
els drets d’autor de les col·leccions quan els tenen 
tercers. En efecte, llevat de les col·leccions Roger-
Viollet, els drets d’autor de les quals (que posseïen 
els fundadors de l’agència) van ser transmesos per 
donació a l’Ajuntament i formen part de les disponi-
bilitats del delegatari, les col·leccions dels museus i 
de les biblioteques fora de l’àmbit públic estan sot-
meses a la normativa de drets patrimonials a què 
tenen dret. Per tant, una de les tasques de la Pari-
sienne consisteix a identificar els drethavents de les 
principals col·leccions fotogràfiques municipals ―in-
cloent-hi les societats de gestió col·lectiva― i negoci-
ar-hi acords de difusió a canvi de retribució. 

El delegatari, a més, està autoritzat a dedicar-se a 
activitats per compte de terceres persones de cara 
a incrementar els seus ingressos (difusió de fons fo-
togràfics fora de les col·leccions de l’Ajuntament de 
París, prestacions de digitalització per a altri), tot i 
que aquestes activitats s’han de mantenir com a ac-
cessòries.

Finalment, el delegatari cobra una participació finan-
cera global de l’Ajuntament com a contrapartida de 
les obligacions de servei públic que se li imposen.

3. L’EVOLUCIÓ DEL MODEL ECONÒMIC 

El model econòmic original instaurat arran de la cre-
ació de la Parisienne de Photographie coneix una 
evolució al llarg dels seus primers anys d’explotació. 
Després d’un període de validació de les hipòtesis 
inicials, a partir del 2009 se’n fa un replantejament 
que ha de conduir a un reequilibri sobre noves bases 
a partir del 2011.

3.1. El model econòmic inicial (2006-2008)

El balanç dels primers anys d’operació (2006-2008) 
és globalment positiu: el servei es posa en marxa de 
manera progressiva i la producció s’acosta als objec-
tius quantitatius de la delegació: 45.000 imatges pro-
duïdes el 2007, 57.000 el 2008. 

De tota manera, es constata un endarreriment res-
pecte a les col·leccions dels museus i les biblioteques: 
la programació inicial ha sobreestimat les capacitats 
de disponibilitat de les obres a reproduir per les insti-
tucions i el treball preparatori que calia efectuar amb 
recursos constants ha estat subavaluat. S’aplica la ma-
teixa constatació a les col·leccions de negatius en ni-
trat de cel·lulosa, per als quals la producció es manté 
inferior als objectius inicials, per causa d’obligacions 
de digitalizació específiques (instal·lació d’un labora-
tori de tractament, protecció del personal i limitació 
de la durada de tractament per persona i per dia), que 
n’alenteixen la reproducció. 

Tanmateix, el progrés constatat i l’adhesió de les ins-
titucions principals al dispositiu i la posada en marxa 
per l’Ajuntament d’un equip de personal contractat 
temporalment per preparar les col·leccions per a la 
seva digitalització, permeten avançar una estabilit-
zació ràpida, que es veurà reflectida en els exercicis 
següents.

Hi ha una dificultat que continua existint: l’exclusivi-
tat de l’explotació comercial de les col·leccions per 
part de la Parisienne de Photographie i el nivell de 
les tarifes aplicades, més pròximes a les tarifes de les 
agències privades que no pas a les d’altres fotote-
ques públiques i que sovint provoquen crítiques de 
les institucions, que consideren que els preus elevats 
poden ser un fre per a la difusió de les col·leccions. 

En els anys següents, però, es produeix una revisió 
tarifària sobre els drets relatius als catàlegs d’expo-
sició. 

El model econòmic inicial també sembla haver estat 
validat: la naturalesa de la delegació de servei públic 
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implica la pròrroga del risc econòmic de l’explotació 
del servei pel delegatari i el finançament majoritari 
de l’explotació pels ingressos que en deriven. En el 
dispositiu posat en marxa aquesta condició queda 
acomplerta àmpliament. 

L’equilibri econòmic es manté durant els tres primers 
anys d’explotació de la delegació i, com estava pre-
vist, el dispositiu arriba al seu equilibri el 2008, ter-
cer any de la delegació. 

Els ingressos

El model inicial preveia un cost global anual del ser-
vei de l’ordre de 3,2 milions d’euros llevat d’elements 
excepcionals, del qual tan sols un 25% estava finan-
çat per l’Ajuntament; la diferència quedava garantida 
per l’explotació del servei, percentatge respectat des 
del primer any d’explotació plena.

El creixement sostingut de la xifra de negoci de co-
mercialització dels fons en els tres primers anys d’ex-
plotació, que coneix un progrés del 10% per any el 
2006, el 2007 i el 2008, en efecte sosté el model. 
L’any 2008, la xifra de negoci comercial s’acosta als 
2,5 milions d’euros. 
Els principals mercats de difusió continuen sent l’edi-
ció de llibres (32%), seguida de la premsa (22%), les 
vendes al sector cultural institucional, exposicions 
i catàlegs (15%), i, finalment, l’audiovisual i el cor-
porate (comunicació i productes derivats). En total, 
més de 25.000 imatges han estat comercialitzades 
per un preu mitjà d’ús de 100 euros. 

D’altra banda, l’aportació internacional, a través 
d’una xarxa de representacions en una vintena de 
països, és força significativa: el 20% de les vendes 
s’han fet fora de França, sobretot a l’interior de la 
Unió Europea i als Estats Units.

Les vendes de les col·leccions Roger-Viollet repre-
senten, el 2008, més de les quatre cinquenes parts 
de la xifra de negoci, seguides en una part sensi-
blement igual per les col·leccions difoses a compte 
de tercers i les dels museus i les biblioteques. Així 
doncs, la digitalització de les col·leccions patrimoni-
als ha estat àmpliament duta a terme per la comerci-
alització d’una col·lecció amb una vocació documen-
tal i amb un potencial editorial i comercial que han 
estat desenvolupats per una llarga explotació abans 
de la seva integració al dispositiu. 

La participació de l’Ajuntament queda fixada en 
800.000 euros anuals, per tant un 25% dels ingres-
sos, participació que es reavalua cada any sobre la 

base d’un índex que reprèn les principals partides 
de costos. El cost net per a l’Ajuntament, una vega-
da deduït el cànon d’explotació dels fons pagat pel 
delegatari, s’estableix en un import anual de l’ordre 
de 620.000 euros. Com que es tracta de funcions 
vinculades estrictament a la digitalització (i imatges 
digitals), la integració de les metadades i la posada 
en línia de les imatges, el cost net per a l’Ajuntament 
és d’uns 500.000 euros anuals, és a dir, un cost de 
8 euros per suport, per un servei dut a terme total-
ment a demanda i que es refereix a una gran varietat 
d’objectes reproduïts. A títol de comparació, el ser-
vei fotogràfic intern dels museus (la Photothèque) 
produïa com a mitjana 4.000 imatges per any amb 
un cost global pràcticament igual.

Les despeses

Les principals partides de cost són les despeses de 
personal, que representen el 70% del cost global 
del servei, i les altres despeses fixes s’estableixen en 
aproximadament un 20%. Els drets d’autor i els cà-
nons s’estableixen tan sols en un 10% del total: per 
tant, les despeses fixes suposen pràcticament la to-
talitat de les càrregues del dispositiu. 

Les despeses vinculades a la comercialització (càrrecs 
de l’agència Roger-Viollet als quals s’afegeixen els 
drets d’autor i els cànons pagats) constitueixen més 
o menys la meitat dels costos: representen el 52% del 
total i els càrrecs de producció suposen el 48%. 

Malgrat aquests costos, el marge de comercialització 
continua sent considerable: el 2008 s’estableix en 
prop de 700.000 euros i, per tant, contribueix de ma-
nera molt substancial al finançament del dispositiu.

Tanmateix, l’equilibri econòmic es basa en un crei-
xement sòlid de la xifra de negoci en relació amb 
els costos d’explotació fixos elevats. D’ara endavant 
la vulnerabilitat del model als riscos conjunturals ja 
sembla aparent.

A més, cal destacar dos elements més: la inversió 
feta sobrepassa àmpliament el pla de negoci inicial 
(590.000 euros contra els 370.000 previstos), cosa 
que implica unes càrregues d’amortització superiors 
a les previsions, i els recursos assignats a la conser-
vació són insuficients per cobrir els costos reals i fi-
nançar les inversions que s’imposen.

3.2. El replantejament (2009-2011)

A partir del 2009, el mercat fotogràfic ja afectat pel 
canvi cap a la fotografia digital entra en una crisi pro-
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funda i el dispositiu establert en pateix violentament 
les conseqüències. 

3.2.1. L’aturada del 2009

L’any 2009 va estar marcat pel doble impacte d’una 
crisi conjuntural, conseqüència de la recessió mun-
dial, i d’una crisi estructural, la de la premsa, que es 
generalitzen en una crisi de l’escriptura davant de 
l’absència de l’emergència d’un model econòmic di-
gital rendible per als editors tradicionals. 

La concentració dels grups de premsa i d’edició exer-
ceix un paper accelerador, i la lògica financera s’avan-
ça sobre la lògica del contingut, cosa que comporta 
una pressió creixent sobre els costos de publicació, 
tant en termes de volum (menys projectes, disminu-
ció de la paginació, reducció del nombre d’imatges) 
com en preu unitari de les imatges.4

Com a conseqüència, després d’un any 2008 descrit 
pel conjunt dels actors del sector com a excel·lent, 
el 2009 és un annus horribilis per a les agències fo-
togràfiques franceses o estrangeres. Per a la pràctica 
totalitat d’elles, la xifra de negoci baixa del 20 al 50% 
segons els territoris. La baixada d’ingressos comporta 
reduccions d’efectius, plans socials, fallides i acomia-
daments. Segons un estudi (no publicat) de la Federa-
ció Francesa de les Agències de Premsa sobre l’evolu-
ció econòmica de les agències fotogràfiques el 2009, 
el 30% de les empreses del sector presenten uns in-
gressos a la baixa de prop del 50% en relació amb el 
2008; el 76% d’aquestes empreses tenen un resultat a 
la baixa i el 46% presenten resultats negatius.

L’impacte sobre la Parisienne de Photographie és bru-
tal: la xifra de negoci de comercialització de fons baixa 
un 20%, és a dir, es produeix una pèrdua d’ingressos 
de 500.000 euros, que es deu tant a una baixada dels 
volums d’imatges venudes com a una regressió dels 
preus unitaris, que baixen un 10% en l’exercici. 

L’estructura de les càrregues, dominades per les 
despeses fixes, no permet jugar sobre els costos i 
el marge de comercialització es redueix a la meitat, 
cosa que implica una pèrdua conseqüent de l’ordre 
de 400.000 euros. La pèrdua d’ingressos se centra 
pràcticament del tot en les col·leccions històriques 
Roger-Viollet ―les noves col·leccions, els museus, 
les biblioteques i les col·leccions difoses es mante-
nen millor― i afecta els sectors principals d’activitats 
de la societat, edició, cultura i premsa.

Després de l’aturada del 2009, la represa es fa no-
tar molt gradualment els anys 2010 i 2011 amb un 

creixement acumulat del 10% sobre els dos exercicis, 
però el nivell de la xifra de comercialització es man-
té inferior al del 2008. Aquest creixement modest, i 
el bon domini de les càrregues, permeten reduir la 
pèrdua en la meitat l’any 2010, tot i que el dispo-
sitiu continua sent deficitari. Paral·lelament, l’estat 
de conservació de les col·leccions Roger-Viollet i, 
sobretot, de les col·leccions de negatius en risc (ni-
trats de cel·lulosa) requereix de manera urgent que 
s’apliquin mitjans suplementaris per garantir-ne la 
conservació. 

Durant el 2010, al si de la Parisienne de Photograp-
hie, es duu a terme una reflexió estratègica, que pre-
tén avaluar els punts forts i febles del model per fer-
ne evolucionar les bases.

3.2.2. L’anàlisi estratègica del 2010

Es tracta d’una anàlisi estratègica “SWOT” clàssica, 
que distribueix els punts forts (strengths) i els punts 
febles (weaknesses) de l’estructura, com també les 
oportunitats (opportunities) que se li ofereixen i les 
amenaces (threats) que la posen en perill.

Els punts forts

Funcions de servei públic: una resposta adaptada a 
les necessitats de l’Ajuntament
El dispositiu assoleix els seus objectius quantitatius, 
les digitalitzacions responen a les necessitats; les ins-
titucions reconeixen i aprecien la qualitat i la reacti-
vitat de les prestacions i la base d’imatges és àmplia-
ment utilitzada. A més, el dispositiu contribueix cla-
rament a la visibilitat de les col·leccions municipals, 
sobretot en línia, amb el llançament dels portals de 
les col·leccions municipals el 2010 que contenen les 
imatges produïdes per la Parisienne de Photograp-
hie,5 i el gran web públic www.parisenimages.fr. La 
comercialització participa en la valoració cultural de 
les col·leccions, la visibilitat de les quals va més enllà 
de les publicacions científiques i els catàlegs d’ex-
posicions gràcies a la seva utilització en la premsa i 
l’edició generalista, com també en el sector audiovi-
sual. A més, el conjunt contribueix a la diversitat de 
les fonts iconogràfiques i, per tant, al pluralisme de 
la informació.

Mercat: una “marca” reconeguda en un sector es-
pecialitzat, a França i a l’estranger
La notorietat de la “marca” comercial Roger-Viollet 
està ben establerta, en un mercat de nínxol, el dels 
arxius històrics, que (relativament) l’ha protegit de la 
crisi. Les col·leccions, enriquides amb les ofertes ad-
dicionals de fons i fotografies publicades, es comple-
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ten per oferir una massa crítica considerable, cosa 
que converteix l’agència en una font gairebé inevi-
table per a les publicacions històriques i li permet 
mantenir uns preus raonables, malgrat la rebaixa 
generalitzada dels preus. El web www.roger-viollet.
fr i el servei als usuaris (valor afegit documental i 
editorial, recerca en els fons químics, fotografies a 
demanda a les col·leccions) són molt apreciats pels 
professionals, tant a França com a l’estranger. 

Un domini reconegut en matèria de digitalització
Els anys de rodatge de la delegació han permès que 
l’estructura posi en marxa un dispositiu competitiu 
de digitalització, adaptat a una gran diversitat de su-
ports i de formats. El tractament massiu queda mi-
llorat amb un enfocament qualitatiu; cada suport és 
considerat en la seva individualitat, els conservadors 
validen els criteris de reproducció. Els nous materials 
i l’automatització d’un cert nombre de tasques, com 
també el desenvolupament d’estris informàtics “de 
la casa”, han permès uns substancials guanys de pro-
ductivitat. La Parisienne de Photographie molt sovint 
és sol·licitada per la seva expertesa en aquest tema.

Model econòmic de conjunt: un model inèdit i en-
cara “virtuós”
La solidesa de la capitalització de la societat, el seu 
accionariat estable i més atent als reptes de llarg ter-
mini més que no pas als índexs de benefici immediat 
han permès mantenir el rumb.

A més, la comercialització contribueix de manera 
substancial a la digitalització: després de la violenta 
aturada del 2009, aquesta contribució es restableix 
el 2010 fins a un import de 500.000 euros/any; la 
inversió es manté a un nivell raonable per a la col-
lectivitat.

Els punts febles

Oferta: limitacions pròpies de les col·leccions histò-
riques documentals
La limitació cronològica i temàtica dels fons al segle 
xix i la primera meitat del segle xx, el seu caràcter 
centrat en Europa, l’absència de grans noms de la 
fotografia recent i la incertesa jurídica sobre l’esta-
tus d’alguns fons pel que fa als drets d’autor limiten 
l’abast de l’oferta. A més, l’oferta “Belles Arts” en-
cara és insuficient, ja que els museus representats, 
els de l’Ajuntament de París, no estan entre els més 
coneguts més enllà de la capital. La polarització molt 
documental dels fons (la naturalesa de les imatges, 
però també el tipus d’indexació) permet respondre 
només de manera molt parcial a les necessitats d’il·-
lustració general i als mercats de la comunicació.

Organització: el pes de “l’herència” en un context 
en ràpida evolució
El manteniment de dues estructures jurídiques ―la 
Parisienne de Photographie i l’agència Roger-Vio-
llet―, l’activitat duta terme en tres webs ja envellits, 
la gestió cada vegada més complexa dels sistemes 
informàtics i el seu cost (sobretot l’emmagatzematge 
digital i l’amplada de banda), però també la perma-
nència de pràctiques tradicionals en alguns aspectes 
de l’activitat (facturació, documentació) suposen 
pèrdues d’eficàcia. Els guanys de productivitat, sen-
sibles en matèria de digitalització, encara són poc 
significatius en els altres aspectes de l’activitat.

Conservació: manca de recursos per a les col-
leccions Roger-Viollet
Tot i que constitueixen el motor econòmic del dis-
positiu, les col·leccions Roger-Viollet han estat una 
mica negligides en l’assignació dels recursos. Les 
col·leccions no estan inventariades, les condicions 
de conservació (condicionaments, locals) estan ina-
daptades i els recursos humans són insuficients per 
dur a terme el treball científic i de la valoració que fa 
falta. El percentatge elevat de suports de nitrat de 
cel·lulosa (prop d’un milió de suports), repartits en 
les col·leccions mixtes, alenteix les operacions de di-
gitalització, amb un índex que es manté poc elevat 
(5%) i amb uns riscos patrimonials i en matèria de 
seguretat del personal.

Model econòmic: una vulnerabilitat segura davant 
de les incerteses del mercat
La gestió de col·leccions patrimonials continua sent 
una indústria de mà d’obra. El pes de les càrregues 
fixes i, sobretot, els costos de personal constitueixen 
una fragilitat del model davant de les fluctuacions 
del sector, tal com ho va palesar la crisi del 2009. En 
particular, les funcions documentals no estan dota-
des d’un finançament perenne i presenten una vari-
able d’ajustament problemàtica.

Les oportunitats

Mercat: zones de creixement identificades
En crisi paradoxal, tanmateix, el mercat de la fotogra-
fia està en desenvolupament. A la necessitat creixent 
d’imatges de tots els nous mitjans de comunicació 
respon l’apassionament del públic pel mitjà: pràcti-
ca fotogràfica, exposicions, situació de la fotografia 
en el mercat de l’art. S’obren nous mercats, sobretot 
de cara al gran públic (grans tiratges), els usos de la 
imatge històrica fora dels àmbits purament docu-
mentals (il·lustració, comunicació d’empresa) es de-
senvolupen, i esclaten els nous usos (xarxes socials), 
tot i que no es materialitzen en una font d’ingressos 
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per als posseïdors dels fons. El gran web públic “Pa-
ris en Images”, concebut i desenvolupat per la Pari-
sienne de Photographie, en pot constituir un suport 
privilegiat.

La digitalització del patrimoni: un mercat en desen-
volupament
El canvi de la fotografia química a la digital compor-
ta unes necessitats tècniques importants: el mercat 
de la digitalització del patrimoni es troba en plena 
expansió. Neixen nombroses licitacions de projectes, 
tant en l’àmbit públic com en el privat: licitacions a 
prestadors, a associats, però també subvencions per 
a la digitalització en el marc de projectes nacionals o 
europeus. 
Entre les iniciatives de “l’agenda digital europea”, la 
Unió Europea, en particular, ha dotat el programa 
ICT-Policy Support Programme de recursos dedicats 
a la digitalització, que abans s’havia considerat de la 
incumbència tan sols dels estats membres.

Oferta: nous fons esdevenen disponibles
La fi del cicle de la fotografia química i l’envelliment o 
la desaparició dels fotògrafs del segle xx acceleren la 
recerca de solucions de gestió per als seus hereus. La 
crisi de la professió i la desaparició d’algunes agènci-
es tradicionals ha limitat el nombre d’opcions dispo-
nibles, i el dispositiu instaurat, que articula digitalit-
zació i difusió (i, en el marc de les donacions, també 
proposa una dimensió de conservació), representa 
una proposta atractiva per als posseïdors de fons pa-
trimonials. 

Estris: noves tecnologies prometedores
El pes econòmic creixent de l’economia digital i les 
inversions en la recerca dutes a terme pels sectors 
privats i públics estimulen l’emergència de noves tec-
nologies aplicades al sector de la gestió d’imatges. El 
reconeixement d’imatges, el tractament automàtic 
del llenguatge, el progrés dels motors de recerca i el 
desenvolupament de recursos documentals en línia 
se situen al cor de nous estris que poden millorar la 
productivitat, ja que permeten automatitzar en part 
algunes tasques (facturació, indexació, traducció) 
i mobilitzar els equips en les activitats amb un fort 
valor afegit.

El patrimoni continua sent un valor molt positiu
En un context de canvis tecnològics ràpids i de pèr-
dua de referències històriques a causa de l’acceleració 
dels fluxos d’informació, el patrimoni constitueix un 
valor refugi, un element clau de la memòria col·lectiva 
i que permet posar en perspectiva l’actualitat imme-
diata. El patrimoni fotogràfic, sobretot, conserva un 
lloc preferent en l’oferta cultural. En són testimoni els 

èxits de les grans exposicions de fotografia antiga a 
les institucions públiques, però també, a un nivell més 
íntim, la multiplicació dels webs o de les publicacions 
dedicades a la història urbana (del tipus “París, abans 
i després”), la història familiar o, de manera profes-
sional, la redescoberta i la valoració per part de les 
empreses del seu patrimoni fotogràfic. 

Les amenaces

La revolució digital afecta fortament el sector 
La tècnica digital ha fet esclatar els models de pro-
ducció i de difusió de les imatges (fotografia ama-
teur, globalització, xarxes socials), cosa que compor-
ta un trasbals sostenible del model tarifari tradicio-
nal: les indústries de contingut es veuen confronta-
des a una veritable “evaporació” del valor, captat per 
altres actors: fabricants de material, xarxes, portals, 
etc. El model del dret d’autor subjacent a les políti-
ques tarifàries tradicionals no s’adapta a les noves 
pràctiques (xarxes socials, blocs, etc.) ni a les noves 
formes de remuneració (monetització del tràfic pu-
blicitari, micropagament).6

Els mercats: concentració i pressió sobre els preus
La crisi sostenible de la premsa, que es generalitza 
en la crisi de la paraula escrita, afecta els mercats 
tradicionals de les agències fotogràfiques. Es produ-
eix la concentració de les indústries culturals, i, sota 
la pressió dels inversors, una lògica purament finan-
cera substitueix la lògica del contingut que abans po-
dia orientar les tries de proveïdors. 

Les negociacions tarifàries “sota pressió” es multi-
pliquen, els acords anomenats “de proveïdors pre-
ferents” en benefici de les més grans agències ge-
neralistes que practiquen importants reduccions de 
preus en funció del volum, exclouen les agències tra-
dicionals de nombrosos suports.

La competència: consolidació al voltant d’alguns 
actors 
El mercat de la imatge també es consolida al voltant 
de grans actors, nacionals o internacionals, que ali-
menten l’espiral deflacionista. Dos tipus d’actors tra-
dicionals en surten ben parats, i en primer lloc les 
grans agències generalistes, com ara Getty Images, 
el líder indiscutible del sector, avui controlat pel fons 
d’inversió americà Carlyle. Les agències filials, com 
FP o Reuters, que es beneficien de la complemen-
tarietat de l’oferta text i foto i de la seva producció 
vinculada amb l’actualitat, es posicionen favorable-
ment, proposant abonaments que permeten un ús 
gairebé il·limitat de les imatges. Aquests actors glo-
balitzats, a més, redueixen els seus costos de pro-



77

ducció a través d’una estratègia activa de deslocalit-
zació: la digitalització, el retoc, l’edició i la indexació 
es confien a proveïdors de països emergents, sobre-
tot l’Índia.

Emergència de nous actors
A mitjan anys 2000 sorgia una oferta d’imatges d’il·-
lustració a un preu molt baix, sovint gestionada so-
bre la base de “royalty free” (preu en funció de la 
mida del fitxer i no de l’ús): el “microstock”, el pre-
cursor del qual era el portal Fotolia. S’hi afegeixen les 
propostes fetes pels nous actors d’Internet, sobretot 
portals contributius, la producció de continguts dels 
quals la fan els internautes, aficionats o professio-
nals, del tipus Flick’R (després difós per Getty) o més 
orientats cap al fotoperiodisme, com ara Demotix 
(comprat per Corbis). També neix una oferta gratu-
ïta, generalment duta a terme per gent amb tota la 
bona intenció, però que provoca un efecte devasta-
dor en el sector, al voltant dels moviments que pre-
conitzen la disponibilitat gratuïta de totes les dades 
públiques (Open Data) o de les obres procedents de 
l’àmbit públic (Wikimedia / Commons). A més, els 
actors del sector esperen amb una certa inquietud la 
incursió dels gegants d’Internet, com ara Google, en 
el sector de la fotografia.

D’aquesta manera, les col·leccions fotogràfiques 
estan atrapades entre uns costos creixents de con-
servació física i digital (emmagatzematge) i la bai-
xada del seu valor mercantil (menor pertinència 
documental sobre la història recent, polarització del 
mercat sobre l’actualitat i el people, competència de 
l’àmbit públic i dels arxius audiovisuals d’imatges 
animades). Els marges d’explotació de nous fons, 
més recents i més orientats al pla editorial o comer-
cial, queden reduïts pels costos d’inversió considera-
bles de digitalització i de documentació d’aquests, i 
de les creixents càrregues de drets d’autor.

3.3. El reposicionament del model econòmic: cap a 
una valoració de 360º

Les conclusions que es treuen d’aquesta anàlisi 
permetran reorientar el dispositiu al final del 2010, 
per mirar de plantar cara a les noves condicions del 
mercat.

Es tracta, d’una banda, de reequilibrar el model eco-
nòmic, diversificant les fonts de finançament i posi-
cionant-se en nous mercats, i, d’altra banda, de valo-
rar-ne l’especificitat, que conserva un paper per fer 
tant en la preservació i la valoració del patrimoni com 
en la defensa de la diversitat fotogràfica i, per tant, 
de la informació. L’enfocament establert serà un en-

focament anomenat “de 360º”, que pretén valorar 
tant els productes (les imatges, en la seva dimensió 
material i desmaterialitzada) com els serveis oferts 
per l’estructura de cara a l’àmbit públic i privat.

En concertació amb l’Ajuntament, els objectius fixats 
per al període 2010-2014 s’articulen al voltant dels 
eixos següents: 

Eix institucional

Reforçar la inversió patrimonial de l’Ajuntament 
de París a través d’una millor assumpció de les 
despeses de conservació. Després d’un període de 
negociació, l’Ajuntament de París va iniciar, a finals 
del 2010, una àmplia obra de conservació de les col-
leccions Roger-Viollet per quatre anys, finançada per 
un augment significatiu de la seva participació finan-
cera en el marc d’una clàusula addicional al conveni 
de delegació de servei públic. En total, la participa-
ció financera de l’Ajuntament augmenta en 300.000 
euros destinats a la conservació de les col·leccions 
Roger-Viollet. A més, la Parisienne de Photographie 
podrà disposar d’unes instal·lacions d’emmagatze-
matge refrigerades per a la conservació de les col-
leccions de negatius en risc. Com a contrapartida, 
garanteix noves funcions vinculades a la conservació.

Diversificar i ampliar els finançaments públics po-
sicionant-se en el conjunt de licitacions de projec-
tes compatibles amb l’activitat de l’estructura. La 
Parisienne de Photographie també participa en els 
programes de digitalització anuals subvencionats pel 
Ministeri de Cultura francès, i en el projecte europeu 
desenvolupat en el marc del programa TSP-ICP, Euro-
peanaPhotography,7 que garanteixen una contribu-
ció anual total de l’ordre de 80.000 € l’any 2012.

Eix comercial

Valorar els coneixements, sobretot respecte a la di-
gitalització, posicionant-se com a proveïdor de digi-
talització de cara als posseïdors de fons, públics o 
privats. Aquest eix, que continuarà sent necessàri-
ament minoritari, ja que les prestacions mobilitzen 
essencialment les capacitats de producció supernu-
meràries, permet tanmateix finançar la renovació 
de les inversions i dels materials. En l’exercici 2012, 
per tant, permetrà obtenir uns ingressos addicionals 
d’uns 40.000 euros.

Desenvolupar una oferta “B to C” al gran públic, 
en un primer moment al voltant de la venda dels 
tiratges, i la instauració d’associacions per a la rea-
lització de dispositius mòbils (aplicacions). La refosa 
del gran web públic “Paris en Images” està gairebé 
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completada i el seu llançament, que permet la ven-
da sobre demanda de tiratges en línia, està previst 
per a finals del 2012. Els objectius comercials inicials 
són modestos, però constitueix una bona plataforma 
d’observació del mercat per a una ampliació en ter-
mes d’oferta, cosa que permet monetitzar el trànsit 
considerable generat pel web, la popularitat del qual 
augmenta (prop de 900.000 visites l’any). La presèn-
cia de la Parisienne de Photographie a les xarxes so-
cials, prevista al mateix temps, permetrà retransme-
tre l’oferta al gran públic.

A mitjà termini: reforçar el posicionament de l’agèn-
cia Roger-Viollet en els usos amb un fort valor afegit, 
menys sensibles a la competència tarifària. Es tracta, 
sobretot, de completar l’oferta a través d’una política 
de selecció i d’indexació d’imatges pertinents en el 
mercat de la il·lustració i de la comunicació d’empresa 
(àmbit del luxe en particular), i a través d’una política 
activa de recerca de noves fonts a través d’acords de 
difusió de fons d’imatges especialitzats o de fotògrafs 
coneguts, preferentment sobre una base d’exclusivi-
tat. També s’ha iniciat una reflexió sobre les oportu-
nitats de distribució creuada d’imatge fixa i d’imatge 
animada, sobretot pensant en els nous mercats del 
multimèdia, d’Internet i dels lectors mòbils.

Eix de producció

Accelerar els guanys de productivitat centrant-se 
en les noves tecnologies
En un context competitiu de baixada generalitzada 
de preu de les imatges, esdevé indispensable per al 
conjunt dels actors reduir els costos i, sense recórrer 
a les deslocalitzacions, guanyar en productivitat en 
les tasques que incumbeixen l’administració de les 
dades (sobretot la indexació), la facturació de les 
imatges i la gestió dels drets d’autor. 

Així, el 2012, s’ha iniciat un projecte global de refosa 
de l’estri informàtic, donant prioritat al “back-office” 
i la gestió de les bases de dades, i es desplegarà en 
el període 2013-2014. Se cercarà un finançament a 
través del Fons de Modernització de la Premsa, que 
depèn del Ministeri de Cultura.

Racionalitzar les estructures, sobretot a través del 
reagrupament dels locals
L’esclat de les activitats del grup ara en quatre webs 
fa augmentar els costos d’operació i genera ineficàci-
es de funcionament i, en alguns casos, un dèficit de 
cohesió dels equips. 

El reallotjament de les activitats de la Parisienne de 
Photographie en un web únic serà, per tant, una font 

d’estalvi i de reforçament del dispositiu; el projecte 
està en estudi i hauria de néixer cap a 2014-2015. 

Per tant, el model econòmic es reposiciona sobre 
noves bases. Després d’un any 2011 de transició, 
encara deficitari, l’estructura hauria de retrobar el 
seu equilibri el 2012, gràcies a l’alça de la xifra de 
negoci comercial que en deriva, resultat d’un posici-
onament estratègic encara pertinent, però també de 
l’augment dels recursos fora de la comercialització 
dels drets.

En aquest nou model, si els ingressos propis tornen 
al seu nivell del 2008, la part de la comercialització 
dels drets (marge menys costos de comercialització) 
es redueix al voltant de 600.000 euros contra els 
700.000 del 2008, i l’ingrés complementari queda 
garantit per les subvencions externes i les prestaci-
ons de digitalització. En paral·lel, la contribució de 
l’Ajuntament de París s’estableix en un 33% dels re-
cursos, en comptes del 25% anterior. 

L’Ajuntament de París s’ha dotat d’un estri compe-
titiu per a la digitalització de les seves col·leccions, 
mobilitzant un recurs existent ―l’agència i les col-
leccions Roger-Viollet― per garantir-ne en part el 
finançament. El model econòmic inicial, però, es va 
revelar impracticable en un context de mercat poc 
favorable. El reposicionament recent del dispositiu 
permet encarar el futur pròxim amb un optimisme 
prudent. Podria ser que el context econòmic ―crisi 
generalitzada de les finances públiques― però tam-
bé el context polític ―eleccions municipals a París 
el 2014― puguin canviar de nou les dades. Ara com 
ara, el posicionament cap a usos amb un fort valor 
afegit, el desenvolupament de recursos addicionals 
fora de la venda tradicional dels drets de reproduc-
ció i la instauració de guanys de productivitat con-
tinuen sent les claus de l’estabilització d’un sistema 
que avui encara no té cap equivalent.

NOTES

1.   Es pot veure un dossier complet sobre el patrimoni fotogrà-
fic de l’Ajuntament de París al web Paris.fr: <http://www.
paris.fr/loisirs/histoire-et-patrimoine/collections-municipa-
les/patrimoine-photographique/rub_8503_stand_49939_
port_19894>.

2.   Per a referències històriques de l’agència explicades pels seus 
fundadors: L’Epopée des Roger-Viollet - Prestige de la Photo-
graphie núm. 8, éditions EPA, 1980.

3.   Musée Carnavalet, Petit Palais, Musée de la mode – Galliera, 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Cernuschi 
(art asiàtic), Musée de la Vie Romantique, museus Zadkine i 
Bourdelle, Mémorial du Maréchal Leclerc et de la Libération 
de Paris, cases-museus de Victor Hugo i de Balzac, Bibliothè-
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que Historique, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, Bibliothèque 
Forney (arts gràfiques), Bibliothèque Marguerite Durand (do-
nes i feminisme), Bibliothèque de l’Heure Joyeuse (literatura 
juvenil), Bibliothèque des Littératures Policières, Conservati-
on des Œuvres d’Arts Religieuses et Civiles, Fonds Municipal 
d’Art Contemporain.

4.   Vegeu el dossier Argent et Photo de la revista Images Magazine 
núm. 53, juliol-agost 2012, per a un estat del mercat vist per les 
agències, els fotògrafs i els suports de premsa francesos.

5.   El catàleg de les col·leccions patrimonials es pot consultar 
a Paris.fr: <http://a80-musees.apps.paris.fr/Portail/Site/
Typo3.asp?lang=FR&id=accueil>.

6.   A “Quels modèles économiques pour les marchés de la pho-
tographie à l’heure du numérique ?” (Intervenció en el marc 
del col·loqui “Nouvelles perspectives pour les photographes 
professionnels”, Ecole Louis-Lumière, París, 30 de març de 
2010, accessible en línia a <http://culturevisuelle.org/reg-
num/2010/06/07/quels-modeles-economiques/>) Domini-
que Sagot-Duvoroux duu a terme una anàlisi notable de les 
transformacions del sector. 

7.   Vegeu <www.europeana-photography.eu>.

RESUMEN

Digitalizar fondos culturales y ponerlos a disposición 
de un amplio público, en un contexto que, en el me-
jor de los casos estable y más realista, la disminu-
ción de los recursos públicos es uno de los muchos 
retos que afrontan las instituciones culturales en 
los inicios el siglo XXI. La ponencia se centrará en el 
modelo de negocio único desarrollado por Parisien-
ne de Photographie, una companyia local francesa 

semipública (“Société d’Economie Mixte”), creada 
y controlada por el Ayuntamiento de París para re-
producir las colecciones fotográficas e iconográficas 
custodiadas en los museos de la ciudad y bibliotecas, 
entre ellas las del Musée Carnavalet, el Petit Palais, 
el Museo de Arte Moderno de Paris, la Biblioteca 
Histórica de París, la Casa de Víctor Hugo, etc. Las 
colecciones también incluyen el archivo fotográfico 
Roger-Viollet, que había sido legado a la ciudad de 
París a medianos de los años ochenta.

SUMMARY

Digitizing cultural holdings and making them avail-
able to a wide public in a context of, at best, stable 
and more realistically, diminishing, public resources 
is one of the many challenges faced by cultural insti-
tutions in the early 21st Century. The paper will focus 
on the unique business model developed by Parisi-
enne de Photographie, a French local semi-public 
company (“Société d’Economie Mixte”) set up  and 
controlled by the City of Paris to reproduce the pho-
tographic and iconographic collections held in the 
City’s museums and libraries, among which Musée 
Carnavalet, Petit Palais , Paris Museum of Modern 
Art, Paris Historical Library, Victor Hugo’s House, etc. 
The collections also include the Roger-Viollet photo-
graphic archive, which had been bequeathed to the 
City of Paris in the mid 80’s. 


