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FULL DE RUTA D’UNA GUIA 

LES FOTOGRAFIES DE L’ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

 

Susanna Muriel Ortiz 

 

L’accés a un arxiu fotogràfic sempre 
constitueix un paradigma desconegut i 
més encara si ens trobem davant de 
l’arxiu d’una institució privada on la 
sistematització del treball ha passat per 
diverses etapes i persones, no sempre 
professionals, però si i fins a l’actualitat, 
amb un gran respecte pel procés 
d’acumulació d’aquest material visual 
que ha donat origen a un dels més 
excepcionals arxius fotogràfics de 
Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya (AFCEC). 
Amb més de 400.000 imatges 
procedents de les activitats promogudes 
i practicades pels socis de l’entitat, 
constitueix un testimoni excepcional de 
la vida social catalana del darrer terç del 
segle XIX i del segle XX. 

La realització de la Guia com a un primer 
instrument útil i pràctic d’accés a aquest 
arxiu permet conèixer el contingut dels 
fons i col·leccions que custodia, així com 
les característiques, normatives d’accés i 
consulta, i la extraordinària història que 
va constituir l’AFCEC. 

 

 
1. Alguns dels fons fotogràfics de l’AFCEC 
abans de la seva instal·lació en els nous 
dipòsits  (foto Roser Díaz) 

 

 

CONDICIONS DE PARTIDA  

Va ser l’any 2009 que es va decidir a 
partir de les directrius que marcava el 

Pla Estratègic de l’Arxiu Fotogràfic per al 
període 2009-2015, que s’havia de 
contractar un arxiver per realitzar la Guia 
que descrivís de forma normalitzada els 
fons i col·leccions de l’arxiu.  

Existeixen altres instruments de 
descripció dels fons en aquest arxiu, 
com els cedularis centenaris amb 
cèdules descriptives en alguns casos 
realitzades amb paper fotogràfic; les 
fitxes que elaboren els voluntaris de 
l’arxiu; els llistats d’autor, o fins i tot la 
base de dades que es va elaborar a 
partir de la comanda d’imatges 
digitalitzades. Però aquests instruments 
proporcionaven un coneixement parcial i 
fragmentari de l’arxiu i del seu contingut, 
mancava una visió global de tots els fons 
que custodia actualment l’AFCEC per tal 
de poder encetar noves polítiques de 
gestió i difusió. Per aquest motiu calia 
una Guia, que de forma normalitzada 
sistematitzés la descripció de cadascun 
dels fons.  

 

  
2. Col·laboradors a l’Arxiu Fotogràfic el 1990; 
molts d’ells han estat una ajuda inestimable 
en la realització d’aquesta Guia. 

  

El temps per la seva realització seria un 
handicap, ja que només es comptava 
amb 29 mesos (de juny de 2009 a 
octubre de 2011) i, per tant, s’havia 
d’equilibrar amb una persona que a més 
conegués el funcionament i el contingut 
de l’Arxiu Fotogràfic.  

Des de l’any 2007 col·laborava amb 
l’AFCEC mitjançant d’un conveni entre 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 
Documental (ESAGED) de la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona, la 
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Universidad de Jaén, Centro Andaluz de 
Arqueologia Ibérica i el mateix AFCEC 
per a la participació en el projecte AREA 
IV (Archives of European Archeology).1 
D’aquesta forma, ja coneixia en gran 
part com es trobava organitzat, com es 
treballava i quins eren els principals fons 
i col·leccions que contenia aquest Arxiu 
Fotogràfic. Aquest coneixement previ va 
ser de gran ajuda, per resoldre –en certa 
manera– un nou entrebanc sorpresa 
amb què em vaig trobar: el trasllat dels 
fons fotogràfics de l’arxiu per realitzar 
unes obres de condicionament dels 
espais per crear uns nous dipòsits 
climatitzats per als diferents tipus de 
materials. Les obres van durar 8 mesos 
des de desembre de 2009 fins al juliol 
del 2010 i es va decidir traslladar tots els 
fons de l’arxiu a diversos dipòsits i 
estances del CEC, des de prestatgeries 
de la Biblioteca, Arxiu Històric, sala 
d’exposicions Albert Gordon i algun 
despatx; alhora, el meu lloc de treball 
era itinerant segons on s’ubicava el fons 
fotogràfic a descriure.  

Aquests van ser –principalment i a grans 
trets– els principals inputs de la meva 
feina: un temps volàtil, la soledat del 
treball i la sorpresa d’un trasllat en el 
moment d’elaboració de la Guia. Com 
veieu en aquesta introducció al full de 
ruta de la Guia el temps i els recursos 
eren limitats, però la fascinació per la 
feina va impulsar tots els dies.  

 

UNA SEQÜÈNCIA 

La realització de la Guia ha seguit una 
seqüència de passos, un pla d’acció a 
curt termini que pot servir a d’altres 
professionals que es trobin amb aquest 
repte, d’altra banda, apassionant.  

En primer lloc, es partia d’un 
coneixement fragmentari dels fons 
dipositats a l’arxiu des de la seva 
constitució i de molts d’ells no se n’havia 
identificat el productor. Alhora existia 
una altra problemàtica comuna a molts 
arxius fotogràfics: la dispersió dels seus 
fons fotogràfics que havia estat hereva 
dels orígens de l’arxiu segons criteris 
principalment temàtics i geogràfics. 

D’altra banda, existeix un important 
patrimoni fotogràfic constituït per 
instrumental, càmeres, material de 
laboratori i productes fotogràfics que en 
molts casos va ingressar juntament amb 
la donació de les imatges i que 
actualment roman –en gran part– 
encapsat als magatzems. 

 

1A FASE: REGISTRE DE 
PROCEDÈNCIES 

El primer pas va ser realitzar una base 
de dades amb un registre de 
procedències que servís per conèixer 
quins fons fotogràfics i en quines dates 
havien ingressat i alhora localitzar 
aquests fons entre les prestatgeries, 
calaixos, capses, armaris, que en aquell 
moment constituïen l’Arxiu Fotogràfic del 
CEC, és a dir, començar el control 
arxivístic dels fons. 

Per portar a terme aquest registre es va 
partir dels dietaris que des de la dècada 
de 1980 deixaven constància dels 
ingressos, principalment, es tractava de 
donacions i algun llegat. La base de 
dades que aplegava la informació bàsica 
de cada donació, va permetre reprendre 
el contacte amb els donants per tal de 
formalitzar les donacions i completar –en 
molts casos– la història dels productors 
dels fons que en la major part dels casos 
es trobava incompleta. També va 
permetre, en alguns casos, l’aportació 
de nou material als fons custodiats. 

Per completar la base de dades sobre 
els fons ingressats amb anterioritat a 
aquest període, es va realitzar la 
consulta a l’Arxiu Històric del CEC on no 
es va localitzar la documentació 
administrativa de l’arxiu. Per aquest 
motiu, es va consultar exhaustivament 
les actes de la Secció de Fotografia 
(1910-1983) on es feia menció de totes 
les donacions que es realitzaven, així 
com dels treballs que es realitzaven en 
la constitució de l’arxiu. Aquest 
document juntament amb la consulta del 
Butlletí de l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques (ACEC, 1876-
1890) i l’Associació d’Excursions 
Catalana (AEC, 1878-1890) i de les 
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Memòries de l’ACEC han permès 
realitzar la primera història documentada 
d’aquest arxiu, i precisar la data de 
constitució formal de l’arxiu, no el 2009 
com s’havia entès a partir de la crida 
formal de Jeroni Martorell a 
desenvolupar l’Inventari Gràfic de 
Catalunya,2 sinó el 1914 –concretament 
el 5 de novembre– quan la Junta 
Directiva del CEC va acordar “la 
constitució de l’Arxiu Fotogràfic únic 
d’aquest centre”.  

Aquest registre de procedències també 
s’ha pogut completar a partir de la 
documentació d’entrada de les imatges 
als llibres de registre, una col·lecció de 
diversos volums que es va començar a 
elaborar a partir de la constitució de la 
Secció de Fotografia del CEC l’any 
1904, moment en què aquesta secció es 
va encarregar en una primera fase de 
l’organització, classificació i ordenació 
de l’arxiu fotogràfic que s’estava 
constituint. A partir d’aquest moment, i 
no sempre de forma sistemàtica es 
registrava l’entrada de les imatges a 
l’arxiu i, en alguns casos, es ressenyava 
l’autor i algunes altres dades que 
identificaven les imatges. 

 

2A FASE: IDENTIFICACIÓ DE LES 
AGRUPACIONS DOCUMENTALS: 
FONS I COL·LECCIONS 

A partir d’aquest punt, es van identificar 
les agrupacions documentals que 
corresponien a fons i les que constituïen 
col·leccions. Algunes d’aquestes 
agrupacions havien mantingut la seva 
integritat física i conceptual, d’altres 
havien estat disgregades ja fos per 
formats, temàtica o, fins i tot, pel criteri 
geogràfic. També una gran proporció 
romania en calaixos metàl·lics sense cap 
identificació de la seva procedència. Per 
aquest motiu, es va consagrar tres 
mesos de la feina a la identificació 
d’alguns fons que havien estat 
identificats sota l’epígraf “autor 
desconegut”. D’aquesta manera es va 
poder documentar l’autor de vuit 
conjunts documentals fins aleshores 
desconegut.  

La definició d’aquestes agrupacions es 
va realitzar a partir de la consulta als 
arxius amb paràmetres semblants 
establerts: l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona (AFB),3 l’Àrea dels Fons 
d'Imatges de l'Arxiu Nacional de 
Catalunya4 i comparant aquests 
estàndards amb les guies de l’Arxiu de 
Girona5 i de les Balears6 principalment.  

Els fons quedaven definits principalment 
pel seu caràcter orgànic, és a dir, com 
l’aplegament del material fotogràfic en el 
temps relativament immediat a la seva 
creació o producció, i en relació amb 
l’activitat de la persona que els va 
produir o els va generar. D’aquesta 
forma es van poder identificar a l’AFCEC 
tres tipologies de fons: institucionals, 
d’associacions i –principalment– 
personals. Per contra, les col·leccions 
constitueixen agrupacions que bé 
arriben constituïdes com a tal a l’Arxiu o 
bé són les que es creen en l’activitat de 
l’arxiu per organitzar el fons fotogràfic, 
com és el cas de les col·leccions 
creades segons criteris formals: formats i 
suports de les imatges des dels inicis de 
l’Arxiu Fotogràfic.  

 

 
3. Quadre dels fons i col·leccions de l’Arxiu 
Fotogràfic del CEC (foto Ricard Martínez) 

 

3A FASE: ELABORACIÓ DEL 
QUADRE DE FONS I COL·LECCIONS 
DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC 

A mesura que s’identificaven els fons, el 
productor, el volum, així com la 
cronologia que comprenien les imatges, 
vaig elaborar el quadre de fons i 
col·leccions de l’arxiu que ens permetia 
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tenir un millor coneixement dels fons que 
custodia l’arxiu, dels quals –en alguns 
casos– se’n desconeixia l’existència. 
Dins la Guia s’han descrit 90 fons 
personals, 1 fons d’associacions i 8 
col·leccions, també s’ha fet una relació 
de 35 procedències que resten pendents 
d’un estudi arxivístic per tal de poder 
determinar si es tracta de fons o 
col·leccions segons els criteris establerts 
per l’arxiu.   

 

4A FASE: MODEL DE FITXA 
DESCRIPTIVA DELS FONS 

Alhora es van establir els estàndards per 
a la descripció dels fons i les col·leccions 
a partir de la Norma de Descripció 
Arxivística de Catalunya (NODAC, 
2007)7 i es van realitzar tres models de 
sortida d’aquesta fitxa descriptiva. D’una 
banda, la fitxa reduïda que es reproduiria 
en la publicació de la Guia, la fitxa que 
es reproduiria en el repositori de la 
Memòria Digital de Catalunya i finalment 
una fitxa de gestió interna de cada fons 
fotogràfic, en la qual de forma molt més 
completa s’hi afegien anotacions 
personals dels donants, o altres dades 
que completaven la informació del fons.  

La descripció normalitzada dels fons es 
va començar per aquells fons que es 
trobaven íntegres físicament i 
conceptualment i que alhora disposaven 
de llistats originals –en molts casos 
realitzats pels productors dels fons– o 
amb inventaris per a la seva descripció. 
D’aquesta forma es partia dels fons que 
no havien estat disgregats en 
col·leccions i que es trobaven en el seu 
embolcall original, per tal de 
sistematitzar i, alhora, agilitar la 
descripció dels fons fotogràfics.  

En alguns casos la descripció dels fons 
fotogràfics va portar a la identificació de 
documents textuals (correspondència, 
anuaris, memòries, actes i altres escrits) 
custodiats a l’Arxiu Històric del CEC; 
cartogràfics (mapes dels itineraris, 
croquis, i dibuixos) dipositats a la 
Cartoteca Històrica del CEC; així com 
àlbums i diversa bibliografia gestionada 
a la Biblioteca del CEC i, finalment, 

objectes de diversa índole integrats en el 
Fons d’Art del CEC; tots aquests 
documents es trobaven en relació 
directa amb les fotografies. Per aquest 
motiu i en col·laboració amb Núria 
Téllez, arxivera de l’Arxiu Històric del 
CEC, vam dissenyar una base de dades 
comuna per a l’Àrea Documental del 
CEC integrada per aquestes cinc 
seccions per donar registre d’entrada tot 
el que en aquell moment vam identificar 
com a fons documentals de gestió 
compartida.8 La proposta de gestió 
compartida dels fons, independentment 
del dipòsit on es trobin, proporcionarà en 
un futur a l’investigador un accés íntegre 
i global de la documentació d’aquests 
fons, alhora que permetrà captar com es 
van originar aquests fons a través del 
pas d’aquestes persones per les 
diverses seccions, grups i activitats del 
Centre Excursionista de Catalunya al 
llarg de la seva història.    

 

EL RESULTAT: LA PUBLICACIÓ DE 
LA GUIA DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA 

L’elaboració de la Guia i la 
reorganització de l’Arxiu Fotogràfic del 
CEC són la base per portar a terme 
altres projectes, com la difusió dels fons 
fotogràfics a través del repositori de 
Memòria Digital de Catalunya. Tot plegat 
ha estat un pas previ imprescindible i 
necessari que romandrà sempre com un 
epígraf de la història d’aquest arxiu. La 
seva publicació permetrà que es donin a 
conèixer fons desconeguts fins ara que 
el temps havia amagat en un calaix 
metàl·lic. 

 

4. Guia de l’AFCEC i l’AHCEC, eina bàsica 
de difusió del patrimoni documental del 
Centre Excursionista de Catalunya (foto 
Ricard Martínez) 
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