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Je ne puis vous dissimuler que je brûle du désir de voir vos assais d’après nature.
Carta de Louis Daguerre a Joseph Nicèphore Niepce, 3 de febrer de 1828
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La col·lecció de productes químics del Fons Fotografia Jaume Ferrer Massanet
El material objecte d’aquest estudi procedeix del laboratori fotogràfic de Jaume Ferrer
Massanet recuperat al domicili familiar l’any 19954, on es trobava aquesta part de la
col·lecció de productes químics guardats dins un armari, durant molts anys pel seu fill,
Lluís Ferrer i Vidal. El material es va traslladar als dipòsits de l’Arxiu Municipal de
Palafrugell, on els flascons embolicats entre papers de diaris i d’estrassa restaven dins
de capses de cartró, fins la intervenció tècnica que vam començar a finals de l’any 2017.
Jaume Ferrer Massanet (Palafrugell, 1872-1922) va ser un fotògraf professional, però
també pintor, escultor i taper, un artista inquiet vinculat als corrents artístics i pictòrics
del seu temps. Va desenvolupar la seva activitat, principalment, a Palafrugell, on tenia
estudi propi 5, al pati del domicili familiar, al carrer Llibertat núm. 4. Allà tenia instal.lada
la galeria de retrat, tal com indiquen el revers de gran part de les targetes postals. En
alguna imatge familiar del seu fons, es pot veure una part d’aquesta galeria de fusta del
retratista i, a través d’una de les parets laterals vidriades, es pot veure una part dels
decorats, així com les cordes que podrien haver servit per aixecar el sostre, així com per
direccionar l’entrada de llum natural, o be per canviar els decorats per la realització dels
retrats.

4 Una segona donació d’alguns materials es va realitzar l’any 2017.
5 Sobre el fotògraf: GRAU I FERRANDO, Dolors «Jaume Ferrer, el pictorialista
empordanès». Revista de Girona, de maig 2001, pàg. 26-39 [Consulta: 29 agost 2012]. GRAU I
FERRANDO, Dolors. Ajuntament de Palafrugell, Diputació de Girona. Els artesans de la imatge:
fotografia i cinema amateur a Palafrugell (1860-1985), d'abril de 1997, p. 35-48 (Quaderns de
Palafrugell).

Escena familiar de Teresa Benita Massanet Rimbau i Marià Ferrer Riera, pares del fotògraf, amb
la seva filla Teresa Ferrer Massanet donant menjar al gos i gats de la casa que tenien al carrer
Llibertat núm. 4 de Palafrugell. A l’esquerra de la imatge, part de la galeria de retrat. 1909-1910.
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La polifacètica activitat creativa de Jaume Ferrer es reflexa a la versatilitat d’alguns
productes de la col·lecció de compostos químics, doncs, tot i que majoritàriament estàn

destinats a la fotografia, alguns d’ells comparteixen aplicació amb la pintura, com els
vernissos, mentre que d’altres són exclusius de la pintura, com la capsa de pintures a
l’oli.
Juntament amb la recuperació de la col·lecció de productes químics la família Ferrer va
fer donació a l’Arxiu Municipal de Palafrugell de part de l’equipament del laboratori que
encara conservaven, com 5 safates planes: 3 d’elles d’uralita i 2 de metall esmaltat, una
proveta, una col·lecció de 38 capsetes originals de plaques de vidre (4 d’elles amb el
precinte), cartrons pel muntatge de les fotografies, un conjunt de 434 fotografies, entre
les quals hi ha 388 plaques de vidre de 18x24 cm i 20x30 cm, i diversa documentació
textual amb anotacions6, així com una capseta d’olis i vernissos per a quadres.
Tal com ens va informar Concepció Saurí, directora de l’Arxiu Municipal de Palafrugell,
s’ha pogut recuperar un 10% del material de l’estudi fotogràfic, una petita part amb un
gran valor fotogràfic i artístic.
La datació exacta de la col·lecció no es coneix, ja que el seu fill Lluís, a més de
conservar la producció fotogràfica del seu pare, també va fer fotografies i algunes
produccions postals. Probablement per aquest motiu alguns productes químics hagin
estat compartits per tots dos.
Objectiu i mètode de treball
En aquesta primera intervenció sobre el conjunt en l’Arxiu Municipal de Palafrugell es
van establir com a principals objectius a assolir:
1. Identificar els compostos químics que formen la col·lecció per tal d’elaborar un
inventari.
2. Classificar els compostos per la seva correcta custodia.
3. Neteja i preservació dels recipients en contenidors de conservació.
Per tal de portar a terme aquests objectius es va formar un equip professional integrat
per Lourdes Berdié, química dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de
Barcelona; Susanna Muriel, arxivera especialitzada en col·leccions fotogràfiques, amb

6 Sobre el seu fons dipositat a l’Arxiu Municipal de Palafrugell: http://www.palafrugell.cat/serveisciutadania/fotografia-jaume-ferrer-massanet

experiència com a tècnic en un laboratori químic dels SCT-UB i Ricard Martínez,
fotògraf e historiador de la Fotografia, director d’Arqueologia del Punt de Vista7.
Conscients dels riscos que suposaven l’exposició als productes químics emprats durant
el procés fotogràfic, es van realitzar diverses sessions d’identificació dels
components químics amb mesures de seguretat per l’exposició via inhalatòria com per
via dèrmica. Vam establir un procediment de treball, amb uns equips de protecció
individual, així com un espai de treball amb ventilació general i localitzada. La
identificació ha estat una de les fases primordials per tal de poder conèixer els riscos
reals, així com per preveure amb anticipació les mesures de protecció a prendre i els
procediments de treball a establir.
En aquesta fase del tractament, la revisió inicial de tots els components, ha permès
realitzar un llistat de productes identificats amb les corresponents fitxes de dades de
seguretat, on es descriu la seva toxicitat i/o reactivitat i les precaucions o mesures
preventives i pal·liatives que cal aplicar per evitar o reaccionar davant d’un accident o
vessament. Hem treballat amb els fulls de seguretat del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En cas de
no trobar la fitxa corresponent a la base de dades del INSHT, hem adjuntat la fitxa de
seguretat de la casa comercial Sigma-Aldrich, qui disposa d’un catàleg força complert
de reactius químics amb les corresponents fitxes de seguretat actualitzades.

7
www.arqueologiadelpuntdevista.org

Lourdes Berdié i Susanna Muriel en l’elaboració de l’inventari de la col·lecció de productes
procedents del laboratori fotogràfic de Jaume Ferrer Massanet. ©Ricard Martínez

La intervenció
El tractament de la Col·lecció de productes químics procedents del laboratori fotogràfic
de Jaume Ferrer Massanet, una vegada llistat els seus components i amb la fitxa de
seguretat corresponent, ha seguit les següents fases: establir les categories de
classificació, neteja dels compostos químics, descripció en un fitxa identificativa,

etiquetatge, registre fotogràfic i instal·lació en contenidors adients dins el dipòsit
condicionat de l’AMP.
La col·lecció de flascons es trobava dins el dipòsit de l’Arxiu Municipal de Palafrugell en
capses de cartró. Cada flascó estava embolicat e individualitzat amb paper de diari o
d’estrassa i en la major part dels casos, amb un tap de suro. No obstant, en quatre
casos, el tap havia desaparegut, o es trobava trencat dins el mateix recipient.

Capsa amb una part de la col·lecció de flascons tal com es trobava a l’arxiu abans de la
intervenció. ©Ricard Martínez

En alguns casos els flascons es troben amb l’etiqueta original que identifica el producte,
així com la casa distribuïdora, en d’altres es tracta d’una etiqueta manuscrita amb el
nom del compost en una ampolleta o pot reciclat d’un altre ús. No obstant, existeixen en
el moment de presentació d’aquest text, 12 productes que no ha estat possible
identificar sense una anàlisi química, que es realitzaria en una segona fase del projecte.

Flascó trencat. ©Ricard Martínez

Per establir les categories de classificació hem organitzat els productes atenent, en
primer lloc, a criteris de seguretat de les persones que podrien tenir accés a la col·lecció
i a la separació entre productes incomptables, per tal de minimitzar els riscos en cas de
contacte accidental. Segons aquest criteri de toxicitat per les persones hem establert
vuit categories amb els components químics de la col·lecció. Els productes més tòxics i
perillosos, grup 1, han estat separats per tal d'evitar exposicions accidentals a aquests
productes i per fer parar atenció específica respecte la seva manipulació donada la seva
toxicitat aguda. També hem separat en grups diferents els reactius àcids, grup 2, dels
bàsics, grup 3, segons els criteris d’emmagatzematge als laboratoris químics per evitar
reaccions entre ells en cas de vessaments. Els productes menys tòxics i innocus, grup
4, s’han agrupat en una altra categoria. I finalment, hem aïllat els productes inflamables,
grup 6. Finalment, hi ha una sèrie d’ampolles sense etiquetar o amb una etiqueta
totalment il·legible, que s’han agrupat en la categoria de no identificats, grup 5, i que es
troben pendents d’una anàlisi qualitativa, que es realitzarà en una segona fase del
projecte. Amb la categoria de materials de laboratori, grup 7, hem agrupat les safates i

la proveta del laboratori i finalment, en la categoria de dibuix i pintura, grup 8, aquells
productes que majoritàriament el seu ús estaria dedicat a aquestes arts.

Part de la col·lecció de productes químics recuperats del laboratori de Jaume Ferrer Massanet.
©Ricard Martínez

Neteja dels compostos químics
La neteja de cada recipient s’ha portat a terme amb els mitjans de seguretat requerits i
ha permès procedir a la descripció de l’estat de conservació dels compostos. Només un
cas, el flascó AMP-72-5-45 s’ha deixat sense netejar per tal de conservar una mostra de
l’estat original de la col·lecció. En alguns casos les etiquetes dels flascons es trobaven
desenganxades, s’ha procedit a consolidar i fixar de nou aquestes etiquetes, amb cola
de conservació.

Neteja dels flascons. ©Ricard Martínez

Per cada producte hem seguit un sistema de descripció en una fitxa identificativa
amb el nom sistemàtic IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) del
compost, el nom STOCK dels compostos inorgànics, malgrat ser una nomenclatura en
desús, i el nom tradicional, que és el més semblant al que trobem a les etiquetes dels
productes. Els compostos orgànics no disposen de nomenclatura Stock. Per acabar
d’identificar el compost químic, hem afegit el numero del Chemical Abstract Service
(CAS), el qual condueix a una identificació unívoca del producte. Cada producte té
associada una fitxa de seguretat, així com la descripció de les propietats físiques en les
que es troba el producte en el moment de realitzar aquesta intervenció.

Descripció dels productes químics a una base de dades. ©Susanna Muriel

Alhora s’ha portat a terme l’etiquetatge de cadascú dels flascons amb una etiqueta
de conservació, on consta la signatura de cada producte i el codi de classificació del
compost. Així com els pictogrames de seguretat que te associat cadascú dels
compostos i que s’inclou també a les fitxes identificatives.

Etiquetatge dels flascons. ©Ricard Martínez

S’ha portat a terme un registre fotogràfic de cadascuna de les peces, així com del
procés que s’ha seguit. I finalment s’ha instal·lat el material en unes capses adients
per la seva conservació, de polietilè d'alta densitat, un polímer amb molt bona
resistència tèrmica i química. Hi ha un sistema de separació de polipropilè per cada
recipient dins la capsa. Finalment, aquests contenidors han estat instal.lats en
prestatges baixos dins el dipòsit condicionat de l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Conclusions
Fins l’actualitat son poques les troballes d’aquesta natura que s’han donat a conèixer.
Un conjunt original és el laboratori de daguerreotípia de la família Blanxart de Sant Joan
de les Abadesses (Girona), custodiat per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona des del 2010.
Es

va

donar

a

conèixer

en

la

mostra

“El

daguerreotip.

L’inici

de

la

fotografia” organitzada l’any 2014 per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona per tal de
commemorar els 175 anys de l’arribada d’aquesta tècnica fotogràfica a la ciutat de
Barcelona. Entre el material hi han diverses capsetes de productes químics, així com
una capsa pel revelat al vapor de mercuri amb la seva làmpada d’alcohol, i diversos
pigments per l’acoloriment dels daguerreotips 8.
L’equip fotogràfic Càmera Daguerre-Giroux n.178 conservat a la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona (RACAB) 9, que inclou la caixa destinada als químics,
petitis utensilis i la caixa per a emmagatzemar les plaques.
El laboratori fotogràfic de Fortuné Joseph Petiot-Groffier10, datat a 1840. Va ser
descobert al 2007 a Bolonya per l’equip de Nicephore Niepce House. Amb un total de
550 ampolles, 450 llibres i més de mil accessoris utilitzats per realitzar daguerreotips i
col·lodions. Actualment una part del laboratori és exposat al Museu Niepce de Chalon
sur Saone, on es conserva tot el conjunt, que es troba en fase d’estudi.
Probablement existeixin més conjunts de productes químics procedents d’antigues
galeries de retrat que fins el moment no s’han donat a conèixer. Actualment l’equip està
realitzant l’estudi detallat de la col·lecció per tal de poder presentar la taula identificativa
dels productes químics recuperats, així com el seu ús en el procés fotogràfic.
Agraïm la disposició de la família del fotògraf per la custòdia d’aquest material, així com
l’acollida del conjunt a l’Arxiu Municipal de Palafrugell, fet que ha permès recuperar
aquest singular fons de productes químics. Sens dubte ens ajudarà en un futur a
entendre com va ser el procés de preparar les plaques fotosensibles, així com el revelat
de les imatges. Un cas excepcional, que ens endinsa al que havia estat el laboratori
d’un fotògraf empordanès a finals del segle XIX. Al moment d’escriure aquestes línies i
8 TORRELLA, Rafel [et al.]. El daguerreotip: l’inici de la fotografia. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona : Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2014. 247 p.
9 http://racab.es/pdf/daguerrotip_racab.pdf
10 http://www.photo-museum.org/fr/petiot-groffier-plus-ancien-laboratoire/

dins la programació de la X edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs a
Palafrugell 2018, la exposició Jaume Ferrer, la memòria de la imatge

11

ofereix

l’oportunitat de donar a conèixer una mostra d’aquesta col·lecció.

Vista de l’exposició: “Jaume Ferrer, la memòria de la imatge” dins la X edició de la Biennal de
Fotografia Xavier Miserachs, Teatre Municipal de Palafrugell. © Ricard Martínez

11 http://www.biennalxmiserachs.org/project/jaume-ferrer/?lang=es
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