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

Els primers filtres que trobem quan 
cataloguem ja es poden veure en la 
informació de les capses originals i els 
sobres que contenen les imatges. En el 
procés de catalogació els embolcalls, 
per necessitats de conservació, se 
separen de les fotografies i, per tant, és 
molt important el registre, la transcripció 
correcte i la interpretació de les dades 
que contenen. Aquestes dades són a 
vegades difícils d'entendre, ja que no 
estan fetes per a aportar més informació 
al contingut de la fotografia, sinó per a 
facilitar-ne la reproducció en un context 
industrial. 
 
Les fotografies que acostumen a portar 
més sorpreses són les que estan en 

capses que tenen escrit el text Descartes, ja que són les que estan marcades 
clarament per no passar a paper i per tant són les que es van quedar al marge de 
l'explotació del film. Les més difícils de documentar són les que tenen absència de 
documentació, a part de les causes habituals en qualsevol fons arxivístic per a aquesta 
absència com poden ser textos esborrats, il·legibles o etiquetes que han caigut pel pas 
del temps, hi ha a l'Arxiu de la Filmoteca dos casos curiosos que dificulten la feina de 
catalogació. El primer d'ells és la manca del títol en les caixes corresponents als anys 

 

Fotografia d'escena de La guerra de Dios (Rafael Gil, 1953) 



30 del fons Sabaté –aquest fons prové d'un laboratori anomenat Reproducciones 
Industriales Sabaté, que després s'anomenarà Reproducciones Sabaté– i que fa que 
s'hagi d'investigar quin és cada film –el perquè d'aquestes omissions donaria per una 
investigació a fons, ja que en les mateixes condicions de conservació el número 
d'inventari, també escrit a la caixa, no s'ha esborrat; de la mateix forma és curiós el fet  
que el primer número d'inventari sigui el 80. L'altre cas és la part de fons d'un 
col·leccionista que quan tenia més d'una caixa corresponent a un film en partia el títol 
d'aquest entre elles, de tal forma que a vegades només ens queda del títol un article o 
una preposició en la caixa que s'hagi conservat d'una sèrie –són caixes de fotografies 
en plaques de vidre i que han patit diversos trasllats. 
 
Pel que fa als sobres que contenen normalment les imatges, només en 3 casos de les 
478 caixes catalogades contenien tota la informació de la fotografia, tant els actors que 
hi apareixen, com les condicions en les que estaven fetes o el lloc de rodatge, així que 
s'ha d'estar atent a altres detalls en la majoria dels casos. En aquests altres casos es 
pot saber quines són les preses considerades com a bones per què contenen 
informació destinada al personal que ha de fer les còpies, com són el tipus de destí 
(color, prensa o negra), el nombre de còpies i les mides –fins i tot es poden veure les 
renúncies en forma d'especificacions esborrades o guixades. De totes formes no és 
poden treure conclusions generals en aquest tipus d'observacions ja que molts dels 
embolcalls no contenen cap tipus d'informació. 
 
Si el contenidor ens aporta dades de la mateixa manera ho fa el material. Aquest té 
també indicacions realitzades pel fotògraf per a la persona que ha de fer les còpies 
com les marques d'enquadrament, els números de negatiu o marques físiques, com 
les osques laterals que marquen quin és la fotografia bona en les tires de 35 mm. De 
la mateixa forma hi ha indicadors subtils de quan una còpia és considerada bona com 
són el tracte rebut per la fotografia –ditades, ratlles, errors de procés, tot i que a 
vegades és difícil distingir què és atribuïble a la manca de destresa del manipulador...– 
o els treballs afegits en el negatiu com són els retocs –presents només en materials de 
mida mitjana i només fins als anys 50–, que en alguns casos són veritables obres d'art. 
Els retocs donarien per un capítol apart en la informació que hem anomenat més enllà 
dels marges, ja que en ells es pot deduir quin era el model de bellesa, ja que es repara 
el que no es troba bell. Un cas curiós és com en els anys 40 i 50 un retoc molt habitual 
és reduir o dissimilar els llavis carnosos en les dones, contrastant amb la tendència 
actual. 

En els marges del contingut 

Allò que la tisora s'endugué 
 

En molts casos els descartes 
contenen imatges que no s'han 
descartat per la seva qualitat 
fotogràfica, sinó per que no 
coincideixen amb el contingut del 
film. No tots els problemes de 
documentació venen només de la 
censura, sinó que també ens 
trobem amb imatges d'escenes 
que es van rodar però que no es 
van arribar a posar en el muntatge 
definitiu per qualsevol decisió dels 
responsables del film, encara que 

Fotografia d'escena que no està present a la còpia estrenada del 

film Porque te vi llorar (Juan de Orduña, 1941) 



el de la censura sigui el més habitual. Són escenes rodades i que no han passat de la 
taula de muntatge, però també escenes que van ser rodades per a versions per a 
l'estranger. En aquest sentit hi ha casos curiosos, com el de Parsifal (Daniel Mangrané 
i Carlos Serrano de Osma, 1951) que té un argument i factura clarament moralistes i 
per altra banda té fotografies, normalment amb dobles versions de la mateixa escena –
amb contingut més o menys explicit– les quals sembla evident que no passarien la 
censura –en aquest cas és molt aventurat assegurar si van ser realitzades per a les 
còpies a l'estranger, encara que no s'hauria de descartar ja que es va projectar al 
festival de Cannes el 1952 i va ser estrenada, com a mínim, als Estats Units el 1955. 
En casos com aquest seria necessari consultar tantes versions com fos possible del 
film per poder-ne treure conclusions. 
 
En el cas de les fotografies d'escenes descartades per la censura el cas més 
paradigmàtic del fons fotogràfic de l'arxiu és el del film El Crucero Baleares (Enrique 
del Campo, 1941), les còpies fílmiques del qual van ser destruïdes i de les quals es 
conserven les fotos fixes a l'arxiu. En els casos en que són fotografies aïllades en la 
major part és fàcil deduir on encaixava en el context del film, com és el cas d'una 
imatge de Porque te vi llorar (Juan de Orduña, 1941) on es veu a la protagonista tornar 
a la seva festa de prometatge després de ser violada pels milicians; en la versió 
conservada aquest fet és tractat amb una el·lipsi.  

El documentalista que sabia massa 
 
Un dels marges més abstractes que s'ha de controlar quan es cataloguen les 
fotografies d'escena és l'excés d'informació que té el documentalista quan ha vist el 
film. La paradoxa és que, de fet, aquest excés d'informació és el que ens interessa 
com a arxiu fílmic. Això només porta problemes en alguns casos puntuals, ja que 
normalment apareix a l'enquadrament de la fotografia el mateix que en el film, però a 
vegades el documentalista coneix més del que veiem, ja que pot saber que un 
personatge entrarà en l'acció o que està en el contrapla següent a la imatge i moltes 
vegades la tendència és a incorporar aquesta informació a la descripció. La força del 
referent fílmic fa que en algunes ocasions les descripcions de la imatge s'acostin més 
al que s'ha vist al film que al que hi ha a la fotografia, fins i tot introduint elements que 
no hi són. De totes formes les descripcions sempre es fan després d'haver vist el film 
ja que algunes característiques de les fotografies fan difícil la descripció, el cas més 
extrem són les imatges de films que tenen "cinema dins del cinema" que es podrien 
confondre amb fotos del rodatge. 
 
La majoria de fotografies del fons catalogades –formades sobretot per fotografies de 
films realitzats dels anys 30 als 50–  tenen un altre factor que dificulta la seva 
descripció i aquest és la manca d'immediatesa. Hi ha varis factors per a que això sigui 
així: les emulsions eren molt més lentes que les actuals i això obligava a que els actors 
estiguessin estàtics durant la presa; l'ideal de bellesa era diferent a l'actual i no 
permetia imperfeccions –tal com es pot comprovar en els retocs–; i que no estan fetes 
mentrestant es roda sinó en els moments entre preses. Per tant, a vegades és 
complex entendre, o descriure, que aquella escena estàtica representa una acció. Més 
quan al fotografiar-se en els descansos entre preses és fàcil que els actors no estiguin 
col·locats exactament com al film, fins i tot que en algun cas ja s'hagi canviat de roba 
per la següent escena, o que algun actor s'incorpori a la fotografia que no correspon. 
Si el documentalista intenta encaixar totes aquestes peces pot predre més temps que 
si no hagués vist el film. 

Més enllà de les marques d'enquadrament 
 



A vegades el que queda fora de les 
marques d'enquadrament –el que no es 
veuria si tinguéssim només les còpies 
positives– ens aporta informació que d'altra 
forma es perdria. Poden ser les marques 
escrites en els bastidors del decorat en el 
que s'està treballant –amb els noms de 
l'estudi, i amb els números de decorat, o el 
nom de la localització–, però també les 
marques en l'equipament, com les 
càmeres. També poden ser elements més 
accidentals com el paisatge que s'estenia 
més enllà de l'enquadrament 
cinematogràfic –casos curiosos són els 
d'una fotografia d'El triunfo de los diez 
gladiadores (Nick Nostro, 1964) en la qual 
es pot veure fora dels marges els polígons 
industrials del voltants de Cinecittà i com 

part dels seus edificis estan aprofitats com si fossin part del decorat o el cas d'una altra 
de La maldición de la bestia (Miguel Iglesias, 1975) on al fons del suposat exterior a 
l'himàlaia es veu una fàbrica. Totes aquestes informacions són molt útils per situar una 
imatge, determinar-ne l'autoria o fins i tot augmentar les dades conegudes sobre el 
film. 
Altres vegades el que quedaria fora de les imatges en paper són les evidències dels 
trucs de rodatge com poden ser els telonets (matte painting), els bastidors dels quals 
es poden veure en alguns dels negatius. Quan no hi ha aquesta evidència, a vegades 
són els retocs els que ens poden ajudar a trobar on hi ha telonets, ja que molt sovint 
es retoquen els negatius per amagar els llocs on no encaixa exactament el que està 
pintat amb el decorat. En altres casos el que pot detectar-los és l'ull entrenat o la 

lògica –per exemple si l'alçada del decorat excedeix bastant d'uns 4 metres i el film no 
és una gran producció. També s'afegeix a favor de la documentació d'aquests 
elements en les fotografies que normalment aquests trucs apareixen només uns 
instants en les pantalles del cinema i aquí es té tot el temps necessari per veure-ho. 
Els telonets són uns grans oblidats, ja que per ells mateixos poden tenir grans qualitats 
artístiques, encara que potser algú en dirà artesanals, ja que requereixen de grans 
coneixements i pràctica de tècnica pictòrica. 

 

Fotografia d'escena d'Alta costura (Luis Marquina, 1954)

Fotografies d'escena d'El Padre pitillo (Juan de Orduña, 1955). A la primera es pot veure el bastidor on estava pintat el 

telonet i a la segona fins on arribava realment el decorat. 



Escenes quotidianes 
 

El cas més complicat d'encaixar en les 
fotografies que tenim en el fons són el 
que podem anomenar les escenes 
quotidianes. Fotografies amb un 
contingut que forma part de l'àmbit privat 
del rodatge sense una intenció clara de 
ser un reflex del mateix. Normalment són 
fotografies de gent del lloc on s'ha rodat 
el film, la majoria de vegades amb posats 
que tenen més relació amb la fotografia 
familiar o fins i tot de vacances. Aquestes 
fotografies són les més difícils d'encaixar, 
i documentar, en el fons de l'arxiu ja que 
en aquest cas només els directament 
implicats en la fotografia en saben el 
context i s'hauria de fer un treball de 
camp que s'escapa a les possibilitats de 
l'arxiu. El cas més extrem és el d'unes 
fotografies del que sembla una romeria o 

excursió al camp de les quals l'únic vincle que tenim amb el film és que estaven a la 
mateixa caixa que la resta de negatius. En els casos d'altres escenes d'aquest tipus 
els negatius acostumen a estar solts barrejats amb els altres negatius, però en aquest 
últim cas estaven en un bloc al final del conjunt. 
 
Per acabar-ho de complicar hi ha casos en els quals el fotògraf també ha realitzat 
tasques de suport en l'atrezzo del rodatge, d'aquesta forma pot haver realitzat el 
negatiu d'una fotografia que anirà en el marc d'algun moble del decorat i que pot 
representar algun familiar, o escena, ficticis viscuts per alguns dels protagonistes. 
Aquestes fotografies són molt difícils de distingir formalment de les que ens ocupen en 
aquest apartat. 

On tot s'emmarca 
 
Aquesta complexitat i varietat del fons que hem esmentat al principi ha fet que s'hagi 
de replantejar les tasques de documentació de les fotos fixes per adaptar-s'hi. Els 
procediments que s'han hagut de debatre van des de decidir què es passarà a suport 
digital a com s'ha de descriure la imatge. Per exemple, de les categories previstes 
inicialment –Foto d'escena, Foto del rodatge, Foto d'estudi, Cartell–, s'ha passat a 
afegir Foto de reportatge, Teixell i una categoria Altres que serveix, de forma temporal, 
per a les imatges que són difícils de posar en una categoria. També s'ha hagut de 
deixar molt clar a l'hora de descriure en quin nivell estem parlant, si en el de la ficció 
del film representat o en el del rodatge que representa. Un altre factor important és que 
les fotografies fixes tenen un context al darrera que en ocasions fa que el 
documentalista hagi de fer un esforç per limitar el punt de vista quan ha pogut veure el 
film en que estan fetes. Per això es fan dues descripcions analítiques de la imatge en 
aquests casos, una de descriptiva i una segona que situa en el context del film la 
imatge. 
 
En el moment de digitalitzar la decisió que es va prendre és escanejar les imatges fins 
al límit de la imatge fotogràfica, tot i que el marc exterior pot tenir indicacions com les 
marques de fàbrica o números de clixé aquesta informació queda registrada en la fitxa 
de material de la base de dades i per tant és recuperable fent una recerca. Quan hi ha 

Fotografia realitzada a Llardecans durant el rodatge d'El 
castigador (Joan Bosch, 1965) 



marques d'enquadrament del fotògraf aquestes es respecten –per tant es manté en la 
còpia l'enquadrament proposat pel fotògraf i que és el que es podria veure en les 
còpies de paper– si no hi ha informació que es pugui considerar d'interès més enllà 
d'aquestes marques. Aquesta decisió es va poder prendre per que dins dels 
paràmetres de l'arxiu, en el cas de la fotografia, la seva digitalització no substitueix a 
l'exemplar que representa, ja que la digitalització de les fotografies es considera com a 
conservació en tant que limita l'accés a la col·lecció en la majoria de casos. Per això 
es va prioritzar el tracte personalitzat a cada imatge per a minimitzar-ne aquest accés: 
això suposa ajustar els marges per cada fotografia i els nivells de forma manual amb 
l'histograma, però també limitar el temps d'exposició a les temperatures de l'escàner i 
assegurar-se que el material és tractat amb la cura necessària. Les limitacions que 
donen aquest tracte personalitzat van fer que, sobretot per la capacitat tecnològica de 
la que es disposava a l'arxiu quan això es va normalitzar, que la mida de la imatge es 
limités al voltant dels 2 Mpx i els 8 bits de grisos, o 24 bits de color en el cas de les 
imatges en color. 
 
El fet que el contingut de les fotografies s'allunyi i s'apropi del fons principal de l'arxiu, 
la qual té com a centre els films, ens posa en la dificultat de decidir fins a quin punt no 
és a vegades tan casual la relació amb aquest contingut com per que no s'hagi de 
separar de la jerarquia de classificació. El fet de no tenir un enfocament de catalogació 
a partir de la peça –en aquest cas la caixa de fotografies original–, ja que aquesta se 
separa del material per necessitats de conservació, fa que en alguns punts es faci més 
complexa la catalogació. Aquest enfocament és una herència del fons principal de 
l'arxiu, ja que els films de l'arxiu tenen moltes vegades múltiples materials / peces, ja 
no només per que es conserven les parts de tota la cadena de producció –des de 
negatius de rodatge, fins a les còpies estàndard–, com també documentació annexa –
cartrons de censura, fulls de repàs, carpetes amb les dades d'etalonatge, etc.– o el 
fons que ens ocupa de fotos fixes. Per ara els casos com aquests són excepcions, ja 
que, donada la gran quantitat d'exemplars del fons fotogràfic, s'ha limitat la catalogació 
inicial als films dels quals és té la certesa que són de producció espanyola. Així, tot i 
les disgressions que pugui haver com hem explicat en el text, per ara la pràctica es 
mantenir la cohesió entorn del film amb que es relacionen. En el punt en que s'arribi a 
catalogar les caixes de material divers que encara queden a l'arxiu, sobretot amb 
imatges de actors i actrius, es complicarà més l'encaix en l'esquema de dades 
existent. 
 
La base de dades que s'utilitza a l'arxiu té diferents tipus d'interfícies / programes per 
accedir a les dades que reflecteixen les diferents formes dels fons. Les que fem servir, 
en el cas que ens ocupa, són les anomenades Mobydoc Film i Mobydoc Photo, totes 
elles estan relacionades de forma jeràrquica a partir d'una fitxa Film abstracte. De la 
mateixa manera en el cas que en algun moment es trobés algun dels telonets o part de 
l'atrezzo utilitzats per fer un film i aquest passes a formar part de la col·lecció de l'arxiu 
es podria relacionar utilitzant una altra interfície anomenada Mobydoc Micromusée 
que, al seu torn, no perdria la relació amb la resta de dades. Però, això, ja és una altra 
història... 


