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Introducció 

La tasca de catalogació del fons de fotos fixes de la Filmoteca de Catalunya va 

començar el curs 1999-2000, ja fa 11 anys, i s’ha realitzat de forma continuada en el 

marc d’un conveni amb la Universitat de Barcelona. El fons té, aproximadament, 

250.000 fotografies que van des de 1932 fins a 1984. Actualment hem finalitzat la 

catalogació de la part corresponent al cinema espanyol del bloc provinent del laboratori 

Reproducciones Sabaté de Barcelona, amb un total de 20.000 fotografies catalogades, i 

creiem que és un bon moment per fer un estat de la qüestió. Aquest fons té material 

provinent d’un laboratori industrial que tenia una relació molt directa amb les 

productores, amb les distribuïdores i amb els autors de les fotografies, ja que aquests hi 

dipositaven el material per a que el laboratori s’encarregués de la seva reproducció. En 

aquest text explicarem les conclusions a les que hem arribat en aquests anys amb 

l’estudi d’aquest material, aprofitant la cohesió del bloc estudiat. 

 

Anàlisi de les característiques del material del fons 

Les dades estadístiques que ha aportat la catalogació no es poden fer extensives a la 

producció cinematogràfica de forma general, però donen una idea clara de com 

funcionava un laboratori d’aquest tipus i de les seves relacions amb la indústria 

cinematogràfica. Ens centrarem en l’anàlisi de les característiques físiques del material. 

 
Gràfic 1. Nombre de títols per any de producció 

 



El nombre de títols per any de producció no difereix molt de les dades de la producció 

cinematogràfica d’aquests anys si ens fixem en el període de màxim volum de feina del 

laboratori, entre 1941 i 1976. El laboratori ja treballava abans de la Guerra Civil, però si 

fem cas de la numeració de les caixes originals podem veure que molts materials dels 

primers anys van desaparèixer. De les produccions fetes durant la Guerra, s'ha 

comprovat que només s'han conservat aquells que es van estrenar en el territori dels 

dos bàndols o bé durant la postguerra, així que és fàcil que en algun moment es fes 

una selecció de material que pogués ser comprometedor políticament. 

 
Gràfic 2. Distribució de formats per any 

 

La major part del material correspon a plaques fotogràfiques, de mides que van des 

dels 18 x 24 cm als 8 x 12 cm, i coincideix amb el seu ús industrial. L’altre format 

predominant són els rotlles de 60 mm, el que utilitzaven els fotògrafs professionals 

d’aquest període. El canvi de tendència que es pot veure a l'any 1976, on s'inverteix la 

proporció d'ús del rotlle de 60 mm, té a veure amb que la relació del laboratori s'allunya 

de la producció i s'apropa a la distribució, abandonant la relació directa amb les 

productores. Els negatius passen a ser, en la seva majoria, reproduccions fotogràfiques 

de positius en paper. El material en 35 mm és l’excepció i, en dos dels casos, els de 

1940 i 1951, procedeix de pel·lícula cinematogràfica. En el cas que s’ha pogut 

comprovar, el de l’any 1951 corresponent a Parsifal (Daniel Mangrané i Carlos Serrano 

de Osma, 1951), les marques de fàbrica marginals del negatiu cinematogràfic que es 

conserva a l’Arxiu de la Filmoteca són compatibles amb la reutilització de sobrants de 

material utilitzat en la producció del mateix film. 



 
Gràfic 3.Distribució de suports per any 

 

Pel que fa a la distribució dels tipus de suport el més sorprenent va ser el cas del nitrat, 

ja que s’utilitza en fotografies de films produïts fins l’any 1956. Apart d'una perdurabilitat 

de la utilització 4 anys després del moment en què finalitza oficialment la seva 

fabricació, és destacable que durant el anys 1948 i 1949 no és utilitzat i, en canvi, el 

1950 es torna a utilitzar amb una proporció alta. Aquest fet creiem que pot obeir a la fi 

de l’autarquia a Espanya aquest any 1950 i al fet que comencen les relacions 

econòmiques amb els Estats Units. En els anys que s'utilitza el suport nitrat aquest 

s'alterna amb el de l'acetat i s'usen de forma indistinta, així que en un mateix títol 

s'utilitzen tant acetat com nitrat. 

 

És remarcable la pervivència de les plaques de vidre fins l’any 1965. A partir de l’any 

1966 tot el material negatiu és d’acetat de cel·lulosa. Més enllà del tipus de material 

hem de comentar que les fotografies són gairebé en la seva totalitat en blanc i negre, ja 

que només 107 són en color. El primer exemple de fotografia en color el trobem en 

alguns materials de Parque de Madrid (Enrique Cahen Salaberry, 1959) i Verd madur 

(Rafael Gil, 1960), però són casos puntuals. Els següents exemples en color els trobem 

a partir del 1969. Aquest predomini s'explica pel fet que la majoria del material que 

conservava el laboratori era destinat a ser reproduït a la premsa i aquesta era en blanc i 

negre. També es feien cartelleres per als cinemes en color, però aquestes partien de 

negatius en blanc i negre i eren acolorides en el procés d’impressió. El nombre de 

còpies en paper és molt reduït i destinat només a contactes i còpies de referència, així 

que no s’ha utilitzat per a fer aquest anàlisi. 


