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Introducció 
 
Sovint, les institucions culturals tenim veritables limitacions per a desenvolupar 
programes de recerca que ajudin a aprofundir en el coneixement del patrimoni que 
custodiem. Cercar solucions sostenibles i eficaces requereix a vegades de dosis 
d’imaginació i persistència. I no sempre aquestes solucions estan tan lluny, a vegades 
les tenim al nostre abast: es tracta de saber canalitzar-les d’acord a les nostres 
possibilitats reals (pressupost anual, recursos humans).  
 
El coneixement de l’artefacte fotogràfic (tècnica, processos), i també la seva informació 
icònica de gran varietat temàtica (els ports, els oficis, la tipologia i les funcions dels 
vaixells, els treballs en la pesca, els esports i competició en la nàutica, el 
submarinisme, entre altres matèries) són imprescindibles en el moment de la 
documentació. Som conscients d’aquesta gran especialització del material, i també 
dels recursos de la institució, tanmateix sabem que existeix un col·lectiu amb un 
valuosíssim coneixement preparat per a prestar un bon servei a la institució. 
 
El projecte de recerca sobre fotografia naval del Museu Marítim de Barcelona neix 
d’una doble missió: per un costat la necessitat del Museu per a documentar amb rigor 
les fotografies amb el generós i desinteressat ajut d’experts. Per altra banda, la 
possibilitat que ofereix la institució a investigadors, col·leccionistes i, en definitiva, 
amants de la fotografia naval per a trobar en el museu l’espai on reunir-se, fer 
intercanvi de coneixements i, en definitiva, per a disfrutar estudiant la fotografia de 
mar. 
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Desenvolupament del projecte 
 
Els treballs de documentació sobre la fotografia en un museu especialitzat en els afers 
del mar és apassionant. Mar i fotografia tenen un denominador comú. Des dels inicis 
de la nostra civilització, el mar ha estat un important vehicle transmissor en l’intercanvi 
entre civilitzacions, un agent globalitzador de primer ordre. La fotografia és un invent 
relativament recent, també dotat d’un gran potencial comunicatiu arreu del món. 
 
El Museu Marítim de Barcelona custodia més de 300.000 fotografies. Els treballs de 
documentació de la fotografia en aquest Museu requereixen d’uns coneixements en la 
cultura marítima en general, i també, d’unes habilitats, resultat de l’observació de 
milers de fotografies, llegint de les fonts escrites i orals, i contrastant la informació dels 
experts dels diferents temes del mar.  
 
Durant els primers anys de la dècada del 2000, vàrem pensar que seria bo que els 
col·laboradors que habitualment ens visitaven a l’àrea de col·leccions del Museu, de 
manera individual o en petits grups, comencessin a adquirir un caràcter corporatiu com 
a grup doncs en definitiva tots hi tenien les mateixes inquietuds. De manera gradual i 
progressiva es va crear un actiu i compromès grup integrat per especialistes de 
referència del país, amants del mar, dels vaixells i de la fotografia. Teníem la voluntat 
de resoldre llacunes documentals dels nostres fons amb l’ajut d’aquest col·lectiu, i al 
mateix temps, oferir un espai a un grup molt especialitzat i motivat amb inquietuds que 
anaven en el mateix rumb que la nostra missió com a Museu. Sens dubte, en aquest 
projecte va ser decisiva la ment visionària del Sr Camil Busquets i Vilanova (1936-
2016), i mai no ens cansarem d’agrair tot el que ha aportat a la nostra institució: els 
seus coneixements com a fotògraf, publicista naval i persona compromesa amb la 
cultura marítima; i el seu caràcter obert que ha ajudat a establir sòlids ponts de diàleg 
entre els especialistes del sector i el Museu.  
 
El projecte comença a prendre forma l’abril de 2013, quan convoquem la primera 
sessió d’identificació de fotografia naval, en la que convidem a alguns dels experts del 
sector. Per aquesta sessió de treball, es selecciona un conjunt de fotografies sobre els 
vaixells classe Victory i Liberty1. La bona acollida i la petició per part dels assistents 
demanant-nos que convoquéssim noves sessions, ens va fer programar quatre 
convocatòries anuals. Però no només això. De manera totalment espontània, una part 
del grup es va comprometre a ajudar a documentar les nostres col·leccions 
fotogràfiques, reunint-se cada setmana al Museu.  
 
D’aquesta manera, el projecte evolucionava en dos grups de treball que es 
complementaven meravellosament: per una banda, les reunions setmanals de treball 
que fan recerca contrastant i completant la informació que contenen cada un dels 
registres fotogràfics (i que bategem com “Laboratori d’experts en fotografia naval”), i 
per altra banda, l’activitat d’identificació de fotos navals ( que anomenem “Sessió 
d’identificació de fotografia naval”). 
 
 
Dos grups de recerca, dues missions complementàries 
 

1-El Laboratori d’experts en fotografia naval realitza una valuosíssima 
investigació. És un equip de treball format per col·laboradors voluntaris 
investigadors, col·leccionistes, fotògrafs, i aficionats a la fotografia naval, que 
treballa de manera coordinada amb la conservadora de l’arxiu fotogràfic. La 
institució té un profund respecte i confiança en la metodologia i criteri d’aquests 
“savis” de la fotografia de mar. Hi aprenem tots, el museu s’enriqueix, i el 
resultat final reverteix a la societat. 



 
El grup es reuneix tots els dimarts de cada mes, al matí, en la biblioteca del 
Museu Marítim. Majoritàriament, són persones jubilades i poden dedicar de 
manera generosa i molt útil, un gran servei per la cultura marítima. La seva 
tasca consisteix bàsicament en completar les dades més significatives de la 
fitxa de catalogació, corregint possibles errors i confeccionant una sinopsis 
històrica de molts vaixells i/o espais retratats com, per exemple, el lloc de 
construcció, la cronologia, els canvis de nom del vaixell i/o armador, accidents i 
altres dades d’interès.  Aquesta informació s’anota de manera sistemàtica en 
una fitxa bàsica creada especialment a partir de la selecció d’alguns descriptors 
de la base de dades de les col·leccions fotogràfiques del Museu (“Categoria 
Fotografia” del programa de gestió de col·leccions de MuseumPlus). La fitxa 
(sobre suport paper perquè el grup s’hi troba més còmode) s’ha creat de 
manera consensuada, pactant tots els descriptors. D’aquesta manera, les 
indicacions per part dels experts i els criteris documentals emprats per la 
institució conflueixen perfectament.  
 
 

 

            
 
 

Model de fitxa. Donat que les anotacions les fan sobre paper i no directament en la base de 
dades, establim unes convencions: en color negre els termes que els experts consideren 
adequats, i en rosa els descriptors de la nostra base de dades. D’aquesta manera, el 
documentalista que introdueix la informació en el catàleg, només necessita la referència en 
rosa 
 
 
 

2-Les Sessions d’identificació de fotografia naval es programen en 4 
convocatòries anuals (una por trimestre) i recullen una selecció de 25 imatges 
que contenen certa o molta complexitat (esbrinar quin és el nom del vaixell, on 
s’ha capturat la imatge, quina data té, o l’autor, entre altres dades), o 
susceptibles de debat per la singularitat dels subjectes/objectes retratats. 
Aquesta selecció inclou vaixells mercants, de passatge o militars, pesca, 
nàutica esportiva, d’esbarjo i de competició, que ens ajudin a documentar 
l’ampli ventall de temàtiques que conformen les nostres col·leccions i de les 
que és necessari investigar. En algunes de les últimes sessions, estem 
introduint un nou format de sessió centrada en un tema (el port de Barcelona, el 
correu marítim, la vela llatina) en la que convidem a un expert que condueixi 



l’activitat mentre es van identificant els elements icònics de les imatges. També 
el fet de participar en alguns esdeveniments significatius, com per exemple, 
assistir a la fira del Saló Nàutic de Barcelona, és una oportunitat per ser-hi 
presents en l’esdeveniment més important de la nàutica esportiva. Enguany 
s’ha programat una sessió d’identificació de fotografies sobre nàutica d’esbarjo 
i competició convidant als navegants, constructors de vaixells, regatistes, que 
ens ajudin a identificar elements de les imatges com noms de personatges, 
embarcacions i regates. 

 
En aquestes sessions el Laboratori d’experts selecciona un grup de fotografies 
que es recullen en un document, amb les preguntes a resoldre. Durant les 
setmanes prèvies a la sessió, s’envia aquest document al grup que assisteix a 
l’activitat, cosa que atorga un marge de temps per a buscar informació, i, en el 
cas de no poder assistir a la reunió, permet un debat previ amb opinions 
contrastades. També es publica en les xarxes socials del Museu (web 
corporativa, Newsletter, blog de l’arxiu fotogràfic “FOTOdeMAR, grup 
“Fotografia de mar” de Facebook), donant més difusió a l’activitat i obrint a la 
participació a persones que hi vulguin venir. Durant les sessions, totes les 
anotacions i referències bibliogràfiques/documentals s’anoten en la fitxa bàsica 
de catalogació mencionada en línies anteriors. D’aquesta manera, s’actualitza i 
millora l’eficàcia del catàleg. 
 

 
 
El grup de Facebook “Fotografia de mar” té quasi 2.000 seguidors. És un espai on 
s’exerceix el debat sobre la fotografia de mar, o simplement es comparteixen imatges 
pel simple fet de disfrutar del mar. És una eina molt eficaç per a resoldre dubtes 
documentals. 
 
 

 
El grup és heterogeni, obert i variable. Hi forma part el propi Laboratori 
d’experts en fotografia naval i també hi estan convidats altres investigadors,  i 
en general  amants de la fotografia, que no tenen cap compromís en assistir o 
no a les sessions. És una manera de donar a conèixer la col·lecció del Museu, 
enriquint el seu contingut, i també d’engrescar la gent a que hi vulgui 
col·laborar més activament. 

 



 
 
Tant el Laboratori d’experts, que és un eficient equip de treball, com les Sessions 
d’identificació, són uns instruments vius que van evolucionant. Així doncs, veient el 
gran potencial del projecte i les ganes de compartir i d’aprendre, en aquests moments, 
estem convidant a experts/amants de la foto naval d’altres entitats i museus marítims 
del país, a fi de de posar al seu servei aquest projecte perquè la trobin útil com a eina 
de treball: participant en el debat, aportant fotografies de les que tinguin dubtes o es 
vulgui simplement compartir, i en definitiva que sumem esforços en benefici de tots. 
 
 
Metodologia 
 
En aquests moments estem desenvolupant un petit document que defineixi una 
metodologia general de treball, i normalitzi les pautes per a estudiar i documentar les 
fotografies. Les línies de cerca que ens han ajudat a documentar les col·leccions 
fotogràfiques sobre marina mercant i marina militar, revisant aproximadament uns 
6.000 registres, són:  

�  El vaixell: Quin és el nom del vaixell que veiem? Sabem la seva tipologia i 
funció? 

�  La data: En quin any, o període s’ha capturat la imatge? 
�  El lloc: En quin port està atracat el vaixell? Quina costa podria ser la que 

apareix en la imatge? 
�  L’autor de la fotografia: Quan es tracta d’un retratista naval que cobreix una 

zona habitual i una cronologia determinada, ens dona pistes sobre la data i lloc 
de la foto. Per exemple, Manuel Galilea és un fotògraf dels anys 1950-1960, 
que treballa al port de Barcelona, i retrata sobretot vaixells mercants. O altres 
casos: potser és un fotògraf no especialista en marines, però que 
esporàdicament rep un encàrrec, per exemple, el contracte de la Junta d’Obres 
del Port de Barcelona a Pau Audouard per a documentar les obres d’ampliació 
del port de Barcelona, a finals del s. XIX.  

�  Algun aspecte rellevant de la història del vaixell, i el context en el qual s’ha 
realitzat la fotografia. Els uniformes de la tripulació dels vaixells militars poden 
indicar l’època de l’any: a l’estiu vestits de blanc, a l’hivern de fosc: és una 
informació útil pel cas de vaixells que visiten el mateix port, en períodes 
diferents i estacions de l’any diverses.  

�  El suport i la tècnica: És una dada molt important, no obstant, la recerca es fa 
més habitualment sobre la informació icònica.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Durant la Primera i Segona Guerra Mundial, els vaixells dels països que no participaven en el 
conflicte bèl·lic, països neutrals com Espanya, portaven la bandera dibuixada en el buc per 
evitar (per desgràcia, no sempre) ser atorpedinats pels submarins. 
Aquest fet històric i la tipologia del vaixell ens indiquen la datació: IGM, de 1914 a 1918. 
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La consulta de les fonts és bàsica. La biblioteca del Museu permet al grup 
documentar-se sobre la marina civil i militar dels segles XIX i XX. El directori del 
Lloyd’s Register of Shipping i la Lista oficial de buques (aquest últim només pels 
vaixells espanyols) són recursos indispensables per a estudiar els vaixells mercants; 
els anuaris del Jane’s Fighting Ships per obtenir informació de vaixells militars. Altres 
fonts d’interès: les publicacions i monografies especialitzades (revistes, llibres), els 
fons documentals i fotogràfics del Museu. Internet és també una eina molt útil: per 
exemple, per a documentar les fotografies del port de Barcelona, és molt recurrent 
entrar a l’hemeroteca de la Vanguardia. També són interessants alguns websites 
sobre història marítima. I, evidentment, els contactes directes entre experts del país i 
arreu del món especialitzats en la cultura marítima, molts d’ells pertanyen a 
associacions especialitzades.  
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Conclusions 
              
Estem satisfets perquè s’ha creat una bona xarxa de col·laboradors formada per 
experts en diferents temes navals, i que està revertint en una millora de la qualitat de 
la informació pels usuaris. És important el sentiment de comunitat perquè crea unes 
inèrcies molt productives. 
 
Treballem en una de les tasques bàsiques de la institució que és la de documentar 
amb rigor les especialitzades col·leccions fotogràfiques i, a més a més, tenim cura d’un 
col·lectiu que s’ha convertit en un eficaç equip de treball de voluntaris, coordinat pel 
Museu. Es rendibilitza l’excel·lència com a grup: el nombre d’hores que hi dediquen en 
la recerca és directament proporcional als beneficis en la qualitat i fiabilitat dels 
catàlegs. El compromís del col·lectiu va més enllà de l’estudi de les col·leccions 
fotogràfiques. Donat que molts dels membres són col·leccionistes, disposen d’una 
privilegiada informació sobre la situació del mercat (antiquaris, subhastes, contactes). 
Per aquesta raó, quan detecten materials d’interès pel Museu, ens informen. També 
ens fan donacions de manera habitual, ajudant a enriquir els nostres fons, i amb 
l’excepcional valor afegit de la fiabilitat de la informació associada a les imatges.  
 
Objectiu, l’equip humà, i l’organització, pensem que s’ha consolidat. Però encara ens 
queda camí per fer. Seguim treballant, el projecte va evolucionant. El grup està format 
per erudits en marina mercant, militar, vela llatina. Aquests últims anys estem 
documentant el món de l’esport nàutic, esbarjo i competició. Però queden temes tan 
importants com els velers, la pesca i el món submarí, entre d’altres.  
 
Som conscients i ens preocupa que, a mig termini, si no tenim un relleu generacional 
del grup d’experts, aquesta feina que navega vent en popa, no tingui la continuïtat que 
es mereix.  Considerem important que la metodologia emprada sigui útil per a altres 
museus marítims, i fins i tot, per a qualsevol museu, centre, o grup d’aficionats per la 



fotografia. Establir unes pautes universals, que siguin adaptables i evolucionin segons 
les necessitats, pot resultar interessant.  
 
Per això, sempre intentem donar visibilitat i estem obrint vies de treball que permetin la 
col·laboració i treball corporatiu, entre els museus marítims de la península ibèrica i, 
també a nivell internacional, assegurant-nos que el coneixement es mantingui viu, 
adaptant-se als reptes de futur. El corporativisme i aprofitar que vivim en un món 
global i molt tecnològic, que atorga eines que ja s’estan emprant amb èxit en algunes 
institucions culturals, com el Crowdsoursing2, és el nostre objectiu a curt termini.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Els Liberty i Victory són dues classes de vaixells mercants construïts als EEUU durant la 
Segona Guerra Mundial. La seva fabricació es feia en sèrie, de manera molt ràpida (un vaixell 
per setmana) i amb un baix cost. 
2 Projectes d’interès: http://synergique.nl/portfolio/crowd-curating/ 
 https://transcription.si.edu/ 
 


