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La Col·lecció Miquel Galmes 

La Col·lecció Miquel Galmes és un projecte personal del seu autor, el fruit de tota una 
vida dedicada a la fotografia. Miquel Galmes (Barcelona 1937-2015) va exercir com a 
fotògraf artístic i professional. Va exposar en mostres individuals i col·lectives a 
Catalunya, i a nivell internacional. Però va ser especialment reconegut per la tasca al 
capdavant de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), entitat que va crear 
l’any 1972, amb l’objectiu de fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la investigació i la 
difusió de la fotografia. 

Paral·lelament, en Miquel Galmes va bastir una col·lecció particular immensa. La 
fotografia era la seva passió i el seu ofici. La fotografia com a acte creatiu, però també 
com tècnica, ciència, indústria i professió. I sobretot també com a història. En Miquel 
Galmes va voler col·leccionar la Fotografia en ple, tota sencera.  

El llegat que va deixar, dipositat a l’IEFC, confirma aquesta tesi, i, observant-lo, veiem 
els tres pilars sobre els que volia assentar aquests valors:  

La col·lecció de càmeres, aparells fotogràfics i maquinari tècnic relacionat amb la 
captura, tractament i difusió de la fotografia en tots els seus àmbits (comercial, cultural, 
artístic, informatiu…)  

La creació d’una biblioteca especialitzada amb un recull intensiu de documentació 
textual, bibliografia tècnica, manuals i publicacions especialitzades.  

I la col·lecció d’obra gràfica, de fotografies de tota mena, àlbums, col·leccions d’autor, 
fotografia familiar, industrial…, formant un recull eclèctic i divers, per fer evident les 
facetes i les funcions de la fotografia.  

La docència es dibuixa com a columna central del projecte, amb la voluntat de crear 
una col·lecció com a espai d’estudi i formació, de caràcter multidisciplinar, on aprendre 
Fotografia, entenent-la en la seva més àmplia definició: creativa, tècnica, històrica i, 
especialment, professional.      

Justament, la simbiosi de les diferents parts de la col·lecció, la material, la documental 
i la creativa, doten al conjunt d'una força i una importància de primer ordre dins el marc 
patrimonial i fotogràfic del nostre país.  

 

Càmeres i altres aparells fotogràfics 

La col·lecció de càmeres i altres aparells fotogràfics segueix de manera natural els tres 
aspectes bàsics que són necessaris per la creació fotogràfica: la presa, el 
processament i la difusió.  

Dins la presa fotogràfica trobem tots els estris i aparells necessaris per enregistrar les 
imatges sobre un material sensible, com les càmeres, objectius, filtres, equips 
d'il·luminació, atretzos d'estudi i altres complements.  



Quant al processament dels materials sensibles, hi ha tot l’utillatge i equipament 
necessari per a fer visibles les imatges: ampliadores, llums inactínics, premses de 
contacte, cubetes, estris de laboratori, aparells de mesura com són els densitòmetres, 
químics, reactius, assecadores de diversos tipus...  

I pel que fa a la difusió i l'exposició de les imatges, objectiu final de la creació 
fotogràfica, hi ha tota mena de llanternes màgiques, visors estereoscòpics o projectors 
de diferents èpoques. 

L'abast cronològic de la col·lecció és el de la pròpia fotografia, amb alguns aparells 
prefotogràfics dels primers anys del segle XIX, fins arribar als darrers anys de 
l’hegemonia de la fotografia química o analògica a la dècada de 1990.  

Quant a l'abast geogràfic, trobem una representació de la indústria internacional de 
més importància, però que incideix sobretot en allò que arribava al nostre territori. La 
indústria fotogràfica nacional mai va ser potent ni competitiva i la major part 
d'equipaments i materials sensibles usats al país han estat majoritàriament 
d'importació.  

Potser per aquest motiu, un dels interessos de Miquel Galmes va ser, a partir d'una 
investigació constant, recollir exemples d'aparells i materials que es van fabricar al 
país. Fabricació sorgida en alguns casos per la iniciativa d'alguns emprenedors que 
van arriscar temps i fortuna creant empreses fotogràfiques en temps de bonança. En 
altres casos, per l'aparició d'una indústria de subsistència en els any de postguerra, on 
l'autarquia franquista i el tancament de fronteres va fer aparèixer algunes marques que 
fabricaven càmeres econòmiques de baquelita a partir de motlles antics i 
tecnològicament molt simples, però que omplien un buit en un mercat que mai va 
desaparèixer del tot. Aquest és un dels conjunts de la col·lecció més interessants.  

 

Càmeres de fabricació nacional, de diferents èpoques: Capta, Regis, Univex, Nera, o la 
conegudíssima Werlisa. 

 



La col·lecció destaca per l’exhaustivitat amb que mostra aquesta diversitat geogràfica i 
cronològica.  Sorprèn l’originalitat d’algunes peces, en molts casos úniques i d'una 
raresa extraordinària. Peces que il·lustren tècniques o aplicacions molt 
especialitzades. Alguns dels objectes són d’especial antiguitat, creats als inicis de la 
fotografia:  cambres fosques de difícil manipulació, objectius de qualitat dubtosa o 
aparells de fabricació artesanal i, per tant, únics i difícils de trobar.  

El valor econòmic de la col·lecció és extraordinari. Algunes peces per sí soles ja tenen 
una elevada valoració. La col·lecció, però, té el seu valor més gran com a conjunt 
complet, amb un discurs exhaustiu i global de la història de la fotografia i, 
especialment, del seu desenvolupament al nostre territori. 

 

 

La química fotogràfica ha estat un dels pilars més importants en què es fonamenta la fotografia, 
i també un dels més desconeguts. Recull de mostres de productes químics i reactius per a 
diversos processos fotogràfics: revelatge dels materials al gelatinobromur, de col·lodions, 
blanquejadors o enduridors de la gelatina per a processos pictorialistes. 

 

 

Biblioteca i documentació textual 

Complementant la col·lecció d’aparells, en Miquel Galmes va reunir un fons 
documental especialitzat en fotografia únic per la seva quantitat i qualitat.  

La seva Biblioteca personal reuneix llibres i revistes sobre tècnica, història i obra 
d’autor. Compta amb més de 4.000 volums des dels inicis de la fotografia fins 
l’actualitat. Un 10% dels llibres aproximadament són edicions anteriors a 1950, i hi ha 
més de 50 títols del segle XIX. Hi ha primeres edicions, edicions numerades, 



descatalogades, llibres rars, projectes editorials particulars... una selecció feta per un 
gran coneixedor de la fotografia i del món editorial.  

Per completar la informació que no apareix als llibres, Miquel Galmes va reunir un 
conjunt únic de documentació tècnica i d’edició no comercial. Informació sobre els 
fabricants, distribuïdors, venedors, botiguers i fotògrafs, a partir de fullets informatius, 
tarifes, manuals de càmeres, capses, sobres o altres embolcalls, correspondència,  
manuscrits, o publicitat. Aquest recull documental permet desplegar vies d'investigació 
ben diverses, en aspectes com els tècnics, industrials, econòmics o artístics. 

 

Sobres per a l’entrega de còpies fotogràfiques i negatius revelats. Mostra de diferents 
laboratoris de Barcelona ciutat, majoritàriament del primer terç del segle XX. 

 

Fons fotogràfics 

La col·lecció reuneix més de 20.000 fotografies de diferents formats i procediments 
fotogràfics, des dels inicis de la fotografia fins finals del segle XX.   

Retrats d’estudi, fotografia familiar, fotografies per alimentar la indústria del turisme 
com a record. Fotografies materialitzades en diferents suports i formats: làmines, 
postals, estereoscòpies, àlbums fotogràfics, així com fotografia artística amb còpies 
originals d’autor signades. 

Cal ressaltar el conjunt de fotografia estotjada, més de 60 peces, de les quals 38 són 
daguerreotips de diferents formats i mides.  

 



 

Neteja i encapsulat d’un daguerreotip duta a terme per la restauradora especialitzada en 
fotografia Ester Llorca 

 

 

La fotografia del segle XIX és molt present. Trobem exemples dels múltiples formats 
comercials de retrat: targeta de visita, format cabinet, promenade, Victoria, 
emperador... enllaçant a les darreries de segle amb el format tarja postal que ha 
perdurat fins els nostres dies. La col·lecció reuneix més de 5000 postals de totes les 
èpoques. 

Els àlbums fotogràfics estan representats a bastament, especialment els dissenyats 
per encabir formats de tarja de visita o cabinet. També però, bells exemplars lacats, 
pintats, acabats en tela i amb belles enquadernacions ornamentals.  

També està àmpliament representada, com no podia ser d’altra manera, la fotografia 
estereoscòpica, de gran popularitat fins els anys 30 del segle XX. Més de 3.000 sobre 
plaques de vidre i un miler sobre paper.  

Hi ha una mostra àmplia del que va significar el retrat d’estudi a la postguerra i fins ben 
entrats els anys 60. 

I també obra fotogràfica de la segona meitat del segle XX, amb còpies signades per 
fotògrafs com: Ferran Artigas, David Balsells, Antonio Blanco Otero, Josep Bou, Lluís 
Casals, Toni Catany, Colita, Enric De Santos, Pepe Encinas, Manel Esclusa, Joan 
Fontcuberta, Roman Gausa, Josep Gol, Jordi Gumí, Manolo Laguillo, Xavier 
Miserachs, Benet Moya, Eduard Olivella, Marta Povo, Toni Prim, Felip Pruñonosa, J. 
M. Ribas Prous, Francesc Simó, Tomi Socies, Manuel Úbeda, Mariano Zuzunaga, etc.   

 

 

On som i on volem arribar 

L’objectiu de l’IEFC, com a dipositari d’aquest llegat, és garantir la seva conservació i 
fer-lo accessible a investigadors i estudiosos. En Miquel Galmes va tirar endavant la 
col·lecció com un projecte personal i ell va assumir totes les tasques: recollir, ordenar, 



documentar, investigar... Des de l’IEFC s’assumeix la gestió de la col·lecció per part 
d’un equip pluridisciplinari que treballa de forma coordinada i complementària. 
Entenem que el patrimoni fotogràfic demana una mirada plural i exigeix coneixements 
especialitzats de diferents disciplines per garantir una gestió acurada i rigorosa. És 
imprescindible comptar amb els coneixements de fotografia i història de tècnica 
fotogràfica, preservació i restauració de materials molt diversos i processos 
documentals que facin possible l’accessibilitat i difusió de la informació que aporten les 
peces de la col·lecció. 

Són més de cinc-cents metres lineals d’objectes, documents i fotografies, sense 
instruments de descripció permetin l’accessibilitat i la difusió. L’escassetat de recursos 
és una dificultat afegida que ens exigeix treballar amb diferents calendaris. Per una 
part es treballa en l’elaboració d’un informe descriptiu de peces representatives, el més 
variades possible. Aquesta primera fita ha de servir per fer visible el conjunt i abast de 
la col·lecció. Per altra part, es duu a terme un treball més minuciós i lent sobre el 
conjunt de la col·lecció a dos nivells en paral·lel: respecte al conjunt i respecte a les 
peces individuals.  

Respecte al conjunt s’apliquen mesures per millorar la preservació, que passen per la 
inspecció dels contenidors per identificar les peces incloses i la necessitat de 
reubicació per vulnerabilitat, fragilitat, mal estat de conservació, etc. També es duu a 
terme una recollida de dades per avançar en l’inventari global de la col·lecció i la 
identificació de peces significatives que justifiquen una prioritat en el tractament. 

Exemplars de càmeres d’un sol ús, netejades, registrades i etiquetades, a punt per ser 
fotografiades 

 

Respecte al treball amb les peces individuals, s’estabilitzen i/o restauren aquelles més 
vulnerables i en pitjor estat de conservació. Les peces més significatives són 
identificades, registrades i documentades, moltes vegades amb un treball 
d’investigació que implica la consulta de bibliografia especialitzada. Aquesta 



investigació de les peces sovint es fa més fàcil per l’accés a la documentació que la 
pròpia col·lecció conté, per la qual cosa també es treballa en paral·lel en la catalogació 
del bloc de Biblioteca i documents tècnics i efímers. 

Paral·lelament, es facilita l’accés als investigadors, ja que entenem que la investigació 
aporta valor a la col·lecció, en una simbiosi enriquidora per a ambdues parts. L’interès 
de la col·lecció ja s’ha fet manifest a partir de l’estudi i la difusió puntual d’algunes 
peces. En són un exemple la conferència feta per en Jep Martí sobre la col·lecció de 
Cartes de Visite de fotògrafs amb estudi a la ciutat de Barcelona1, l’estudi sobre els 
orígens del Fotomaton fet per en Salvador Tió2. Així mateix, el préstec d’una mostra de 
maquinària i documentació de Marte Vision per a l’exposició L’espaitemps Calafell 

1917-19863 o el préstec de material fotogràfic per a la pel·lícula El fotógrafo de 

Mauthausen, dirigida per Mar Targarona i estrenada aquest mes d’octubre de 2018, 
sobre la figura del fotògraf català Francesc Boix4. 

Actualment, s’ha actuat sobre una cinquena part de la col·lecció. S’han netejat, 
reinstal·lat i descrit més de 500 peces. S’ha catalogat prop d’una quarta part de la 
Biblioteca, i es compta amb un inventari breu de la totalitat del fons de fotografies. 

 

Com estem treballant 

Ens trobem davant una col·lecció extensa i eclèctica i, alhora, molt especialitzada, amb 
peces que aporten gran quantitat d’informació quan són interpretades adequadament 
dins el seu context. Aquestes característiques fan difícil l’aplicació de models de treball 
coneguts que serien els habituals en institucions patrimonials com museus, arxius o 
biblioteques. No només perquè els recursos són uns altres, sinó perquè la singularitat 
de les peces demanen unes eines de descripció i registre que no hi són o, si hi són, no 
arriben a satisfer les necessitats que creiem imprescindibles. 

Aquesta exposició vol ser també una reflexió sobre com intentar dur a terme una 
gestió del patrimoni rigorosa i de qualitat des de la insuficiència de recursos. Com 
posar en valor i visibilitzar la col·lecció sense cedir en la qualitat, però tampoc 
renunciant als resultats immediats. Treballar en paral·lel a curt i llarg termini amb 
metodologies que no sempre segueixen els protocols estandarditzats però sí el 
respecte i seguiment de bones pràctiques.  

Posar en valor la col·lecció Miquel Galmes no té sentit només des d’una perspectiva 
documental. Per a l’IEFC és una premissa bàsica dotar de significat les peces, i això 
comporta l’aportació de l’investigador, del coneixedor de la història i la tècnica 
fotogràfica i, en definitiva, del fotògraf d’ofici. Dins l’imaginari d’en Miquel Galmes el 
fotògraf d’ofici sempre va ser una figura clau perquè, al capdavall, és qui ha fet 
possible la fotografia al llarg de la història, materialitzant-la com a obra final, mitjançant 
els objectes i aparells que la fan tangible. Comptar amb un especialista en història i 
tècnica de la fotografia, que a més a més va conèixer i col·laborar amb en Miquel 
Galmes en nombroses ocasions, ha estat cabdal per poder copsar la intenció i discurs 
intern de la col·lecció.  

La raresa d’alguns objectes conservats fora del seu context habitual poden fer molt 
difícil la seva identificació i classificació. La complexitat d’alguns aparells pot fer 
incomprensible els mecanismes bàsics de funcionament, com per exemple saber com 
obrir diferents models de càmera per inspeccionar parts o components interns. La 
vulnerabilitat dels materials i l’antiguitat poden fer perillosa la mínima manipulació 



necessària per etiquetar i fotografiar cada peça. Aquest coneixement permet una 
manipulació acurada i segura, un registre pertinent i una fotografia descriptiva que no 
obviï detalls concrets que poden ser aquells que dotin de valor una peça concreta. 

 

 

Obturador esfèric o de parpella. Algunes peces, per la seva raresa, són difícils de conèixer i 
d’identificar 

 

 

 

 

 

Es tracta en molts casos de peces úniques que aporten noves dades a la història de la 
fotografia: informació sobre fabricants, industrials, venedors o firmes de material 
fotogràfic. Explicitar aquest coneixement en una base de dades és imprescindible per 
poder-lo utilitzar en la cerca i la difusió de la informació. La manca d’un model de fitxa 
vàlid per a aquests artefactes i la manca d’un vocabulari exhaustiu i unificat dificulten 
la descripció de les peces. 



 

 

Model de fitxa descriptiva d’una càmera de la col·lecció Miquel Galmes 

 

 

 

El cas de la Casa Busquets y Duran i la Casa Fernando Rus de Barcelona 

La singularitat de la col·lecció de càmeres i aparells fotogràfics i l’absència d’altres 
museus o entitats patrimonials que recullin i documentin aquests objectes fa que la 
tasca feta sigui pionera i comporti una dificultat afegida en la documentació de les 
peces. Documentació, que per altra part, es fa més necessària per tal de poder 
valorar com cal cada objecte. Reunint una informació que permet aportar noves 
dades i nou coneixement dins la història de la fotografia. Il·lustrem amb un 
exemple final aquestes sinèrgies que es creen entre diferents peces de la 
col·lecció: el cas de la Casa Busquets y Duran i la Casa Fernando Rus. 

Es procedeix a la revisió d’una capsa amb una única anotació manuscrita a 
l’exterior “1 F/B” (fabricació nacional). Dins s’identifica una càmera de campanya 
plegable per a plaques de format 13x18 amb un objectiu amb inscripció gravada 
“Hijos de A. Busquets y Duran. Barcelona”.  La càmera i l’òptica combinen 
perfectament. Tot i que són d’un disseny “antic”, el conjunt, per l’objectiu, es data 
aprop de l’any 1900. 

Aquesta combinació estava ideada per a fer paissatges o retrats de grups. De 
preu assequible, el perfil de comprador al que s’ofertava era al dels aficionats. Per 
la data (1900), a la càmera caldria acoplar-li un obturador mecànic, perque els 
temps d’exposició per a les plaques seques ja era curt (dècimes o centèssimes de 
segon). Generalment aquests obturadors eren de guillotina o sectors i es podien 
posar al frontal de l’objectiu, subjectats a l’anella metàl·lica del parasol, o al 
darrere de les òptiques, collats amb cargols a la placa porta-objectius de la 
càmera. Com no hi ha senyals ni forats de cargols a la placa, es pensa en la 
primera opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu amb inscripció gravada “Hijos de A. Busquets y Duran. Barcelona”. Universal Aplanat-
Extra Rapid. f/8  F= ? mm.  Num.Serie  18398. Diafragma iris central amb palanca al cos de 
l’objectiu: f/ 8 - 11 - 16 - 22 - 32 – 44 – 64. Numeració f/ normalitzada (congrés de Paris de 
1900 – usa obertura relativa). Diàmetre front: � ? mm.  Muntatge: de rosca. Diàmetre encaix 
rosca: � ? mm. 
 

Posteriorment, en una altra capsa s’identifica una òptica pràcticament igual de la casa 
Vda. de F. Rus”. Com l’altra, és el mateix tipus d’objectiu, amb el lacat negre del tub i 
el mateix tipus de lletres gravades. L’única cosa que varia són les anelles de parasol, 
la numeració i punts de diafragma i el nom de l’empresa. 

Fent repàs de la història, veiem que tant Busquets y Duran com Fernando Rus eren 
adroguers, tots dos al Carrer St. Pau de Barcelona (núms.19 i 68, respectivament), i 
que entre d’altres articles venien productes per a pintors, belles arts i fotografia. 

Fernando Rus (pare) mor al 1894, i el negoci passa a ser dirigit per la seva vídua, 
Juana de Cozar, i el seu fill, Fernando Rus Cozar, casat amb Ana Busquets Cozar, filla 
d’Antoni Busquets i Duran. Els dos negocis estan lligats familiarment, per matrimoni i 
possiblement perque les mares eren cosines (aquest últim parentesc està pendent 
d’investigar). El matrimoni té sis fills, i el més petit, Fernando Rus i Busquets, serà 
fotògraf i obrirà el seu propi negoci al 1902 a la Ronda Universitat 37. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu de la casa Vda. de F. Rus. Universal Aplanat-Extra Rapid. f/? F= ? mm.  Num.Serie  
18147. Objectiu per a càmera de plaques (campanya). Format (?). Diafragma d’iris central 
incorporat. 5 posicions 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Diàmetre front: 58mm. Muntatge de rosca. Diàmetre 
encaix rosca: 50 mm. Enfocament per desplaçament frontal càmera. Ca. 1890. 

 

 

És evident que les dues òptique provenen del mateix “fabricant”, que no sabem quin 
és. Possiblement els objectius són fabricats a França, amb el model i marques de 
diafragma gravades, i amb l’espai suficient perquè els revenedors puguin posar el nom 
del seu negoci a la seva conveniència. La diferència principal entre els dos objectius 
és la numeració dels punts de diafragmació. Si acceptem la hipòtesi de que es tracta 
d’un mateix fabricant, el de la “Vda. De Fernando Rus” és el més antic, pel número de 
sèrie (18147) i per la numeració dels diafragmes que no correspon a cap escala 
reconeguda (0-1-2-3-4). I és posterior a 1894 (data del decés de Rus pare), però 
anterior a 1900, data de la normalització dels punts de diafragma.  

L’objectiu de Busquets y Duran és més modern, pel número de sèrie (18398) i per la 
numeració dels diafragmes que es senyalen segons l’escala proposada al Congrés 
internacional de Fotografia de 1900 de París (f/8-11-16-22-32-44-64). Per la numeració 
de sèrie, no sembla que un i l’altre es portin més de dos o tres anys de diferència. 

També disposem d’una altra font d’informació força interessant i que trobem a la 
mateixa col·lecció de Miquel Galmes. En el fons de documentació textual s’ha trobat 
un catàleg comercial il·lustrat de la casa  Fernando Rus, de l’any 1892. 

En aquests catàleg trobem ofertats objectius de les marques Ross (Londres), Derogy 
(Paris) i  Star (Nova York), juntament amb uns “Objetivos Especiales Fernando Rus”, 
més econòmics. Curiosament al catàleg no hi ha cap objectiu amb diafragmes d’iris 
incorporats (només n’hi ha del tipus Waterhouse -plaques perforades-o rotatoris), cosa 
que confirma que els objectius del fons són posteriors a l’any 1892. 



Una altra coincidència interessant és que el mateix model de càmera que acompanya 
l’objectiu de Busquets y Duran, (o un de molt similar), el trobem al catàleg com a 
“Cámara oscura de viaje, sistema Rus”. 

Complementant la informació d’aquesta casa comercial, també trobem dins la 
col·lecció una postal publicitària. 

 

   

Portada i detalls del “Catálogo General i Ilustrado de Aparatos, artículos y Productos 
químicamente puros para la Fotografía. Fernando Rus. San Pablo 68 y Espatller 10”.       
Barcelona. 1892 

 

 

 

 

Postal publicitària de l’establiment de Fernando Rus, a la Ronda Universitat de Barcelona. 
Ca.1902 

 

L’exemple d’aquests dos objectius ens serveix per evidenciar, juntament amb d’altres 
casos, el joc de relacions que existeix entre peces i el potencial de coneixement que 



genera connectar les diferents parts de la col·lecció entre elles, siguin aparells, 
accessoris, fons documentals, bibliogràfics o altra mena de materials que conformen la 
Col·lecció Miquel Galmes. També ens confirma l’existència en la gènesi de la 
col·lecció, d’una intencionalitat clara de formar uns conjunts de peces raonats, que 
dialoguin entre ells: les seves formes, tipus de construcció, funcionalitats, l’estat de 
conservació, les històries propies, els origens... 

Són fils per descabdellar la història de la fotografia, des d’allò més local fins a 
l’universal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 La dècada prodigiosa de la targeta de visita fotogràfica, 1859-1869, a càrrec de Jep 

Martí, xerrada organitzada per Fotoconnexió i celebrada el 4 de setembre de 2017, al 

Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona. 

2 El fotógrafo autómata de Antonio Duran i Fornel (1890-1905) presentat a les II Jornadas 

sobre Investigación en Historia de la Fotografia a Saragossa el mes d’octubre de 2017 

3 Exposició comissariada per en Ramon Barnadas i celebrada a Tàrrega, l’any 2017. 

4 La pel·lícula ha estat produïda per Rodar y Rodar, We Produce 2017 AIE i Filmteam.  


