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Antecedents
Fa anys que la digitalització de fons i col·leccions és entesa com una de les mesures
imprescindibles per a la preservació del patrimoni fotogràfic. En el cas que descriu aquest text,
la digitalització, però més concretament, la posterior producció de rèpliques d’una petita part
d’aquest fons, varen jugar un paper clau en la futura donació a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
(ACGAX).
L’octubre de 2010 arrel d’una visita al mas la Fàbrega (Sant Feliu de Pallerols), varem
confirmar el que ja intuíem. El fantàstic patrimoni fotogràfic de la nissaga dels Vilallonga.
Entre l’ingent quantitat de material, destacava un aparell que contenia al voltant de 50
autocroms en format estereoscòpic (un cop revisat tot el material, els autocroms sumaven 173
plaques de 4,5x10,5 cm.). Tothom que visitava la família, més d’hora que tard, gaudia d’aquella
mirada al passat. Per la família era un dels actius més importants de la casa pairal. Tanmateix,
la família també estava preocupada per la conservació d’aquelles imatges i per la resta del
fons, i així ens ho feren saber. La seva intenció era fer donació en règim de comodat del fons al
poble, però no es volien desprendre de cap manera d’aquell aparell i de les plaques que
contenia, amb l’excepció de poder fer-ne rèpliques.
Amb aquestes premisses varem començar a gestionar i a cercar els professionals amb
capacitat per dur a terme, sobretot, la digitalització i posterior rèplica d’aquests autocroms. Val
a dir també que els tempos perquè el projecte reeixís van ser, no complicats, però sí llargs en
el temps.

Habitació del mas la Fàbrega on guardaven el fons fotogràfic.

Bagul on estava desat una part del fons.

El fotògraf
Josep Vilallonga Corominas va néixer a Sant Martí Sapresa, en el municipi de Brunyola (la
Selva), el 1872. Va estudiar la carrera de Dret i l’any 1900 es va casar amb Gertrudis Fàbrega
Arbat de Sant Feliu de Pallerols. Es va dedicar, de manera amateur a la fotografia i a la pintura.
El considerem l’iniciador d’aquesta família de fotògrafs. Va morir a Sant Feliu de Pallerols l’any
1920.

Autoretrat de Josep Vilallonga

Què és un autocrom estereoscòpic i el ús social
L’autocrom estereoscòpic, comercialitzat entre 1907 i 1915, és un objecte molt complex. Si
parlem del material del qual està composat podem dir que, un cop revelada, la placa està
formada per un vidre que funciona com a suport de la imatge, al qual, s’adhereixen fins a set
capes, entre vernissos, adhesius, emulsió fotogràfica en blanc i negre i la xarxa de colors que
formen la imatge. Aquest conjunt està protegit, en la majoria de casos, per un altre vidre. Com
moltes plaques de llanterna màgica i altres objectes de vidre, sol està segellada per una cinta
de paper engomat.

Josep Vilallonga. Casament a Sant Feliu de Pallerols, c. 1912

L’objecte: autocrom estereoscòpic

A més de la complexitat material, l’autocrom és un objecte que va generar a nivell social un
interès enorme a l’època. L’ autocrom va ser el primer procés fotogràfic comercial en color.
Finalment, els fotògrafs amateurs podien fer fotografies en color dels seus viatges o dels seus
moments d’oci. Es va convertir en un acte social mostrar aquestes imatges en reunions
familiars o d’amics. Per a poder-les visualitzar, les plaques només es poden visualitzar amb
llum transmesa i per això s’utilitzaven alguns artefactes com ara visors estereoscòpics com el
Taxiphote.
Com hem comentat anteriorment, la família era reticent a prescindir dels autocroms si no es
podien replicar. En les polítiques de donació dels arxius, l’entrega de les imatges digitalitzades

dels fons fotogràfics és una mesura comuna, però un autocrom estereoscòpic és difícilment
substituïble per un simple arxiu digital, perquè automàticament es rebutja la funció original de
l’objecte: la seva visualització com a imatge 3D en un visor estereoscòpic, i tot allò que en el
pla social genera.

Kaiserpanorama d’August Fuhrmann, 1880.

Taxiphote de la família Vilallonga.

Fases de treball
La producció d’autocroms facsímil per entregar a la família, fou l’eix central de les actuacions
dutes a terme sobre aquest fons.
Els passos que es van seguir foren els següents: restauració de les plaques perquè es
poguessin digitalitzar de manera segura per l’objecte; digitalització de cada placa; fabricació
de rèpliques i instal·lació dels originals en el dipòsit climatitzat de l’arxiu. A partir d’aquesta
darrera fase, la descripció del fons és molt més senzilla.
1_Restauració
Els autocroms es van lliurar a l’ACGAX l’any 2016 en les capses originals i dintre del Taxiphote
que la família encara utilitzava per a visualitzar-les. Moltes capses tenien a l’exterior anotacions
fetes pel fotògraf o per algun familiar, fent referència al contingut de les imatges.

Les capses originals que contenien els autocroms.

Autocroms col·locats dins el Taxiphote.

L’estat de conservació del fons no era bo, sense ser dramàtic. Totes les plaques estaven molt
brutes i moltes d’elles presentaven deterioracions comunes en aquest tipus d’objectes: cinta
protectora desenganxada, vidres de suport i/o protecció trencats, cintes adhesives sobre
l’objecte, emulsions deteriorades (en el casos en què el vidre protector, o bé faltava o bé
estava trencat i l’emulsió no la protegia cap vernís).

Deterioraments observats a diferents autocroms.

En primer lloc es varen netejar amb aigua i alcohol etílic els suports (vidre) i els vidres
protectors de les plaques. En els casos en què el vidre estava trencat, s’obriren els conjunts i
es llevaren les cintes originals o les cintes adhesives més recents. Aquesta operació va ser la
més delicada, ja que l’emulsió podia estar adherida al vidre protector i es podia ratllar al temps
que s’intentava obrir el conjunt. Una vegada neta l’emulsió o el vernís acuradament amb aire,
es varen tornar a segellar, col·locant peces de paper espaiador (PAT) entre la placa original i el
nou vidre protector. Es va optar per utilitzar vidre de borosilicat per a substituir els vidres
trencats o per segellar les plaques que no tenien vidre protector. Aquest tipus de vidre és més
estable i transparent que el vidre normal. El nou conjunt es va segellar amb cinta adhesiva
Filmoplast P90. En alguns casos s’inseriren peces de cartró de conservació en llocs on faltava
el suport de vidre.
Les caixes originals es varen guardar a la sala de quarantena de l’arxiu. El Taxiphote, que
pertany a la família, es va netejar aspirant totes les parts interiors i netejant la superfície
exterior.

Autocrom abans i durant la seva restauració.

2_Digitalització
En el procés de digitalització, l’equipament utilitzat va ser una càmera Nikon D700, amb un
objectiu Micro Nikkor 60mm i una font de llum consistent en un panell LED de la marca Velvet.
Tot això muntat sobre una taula de reproducció Kaiser. El programari de captació i
processament d’imatge va ser Capture One. Les condicions de captació i els ajustaments de
processament d’imatge van ser determinats a partir de mesures objectives tant de les
característiques dels autocroms com de les capacitats de l’equipament de captació. Amb tot
això es va poder optimitzar el procés de reproducció per tal d’assolir la major fidelitat possible
en quant a: nivell de detall, rang tonal, contrast, color i absència d’artefactes.
Cal esmentar que en alguns moments del procés no va ser fàcil evitar la tendència a voler
millorar les imatges, respecte del que realment eren. Durant la fase de processament es va
veure que les imatges obtingudes tenien una dominant magenta i que algunes d’elles eren
fosques. En un primer moment es va pensar que no s’havien digitalitzat correctament, tot i
que les mesures objectives ens deien el contrari. En una comparació posterior amb els
autocroms originals, es va poder comprovar que aquests ja tenien la dominant magenta i que
alguns d’ells estaven subexposats.

Procés de digitalització dels autocroms a la seu de l’ACGAX.

Per tant, una conclusió extreta d’aquesta experiència, en relació al procés de digitalització, ha
estat la importància de basar-se en mesures objectives i la necessitat defugir de les
valoracions subjectives, sobretot en aquelles fases del procés en les que no es disposa del
document original com a referència visual.
3_Producció dels facsímils
Un cop digitalitzada cada placa, a partir dels fitxers digitals, va començar el procés de
reproducció de cada objecte. Les rèpliques havien de seguir complint la mateixa funció que
les plaques originals, donat que la família les seguiria utilitzant en el Taxiphote i per tant no
només la imatge s’havia de reproduir amb exactitud sinó també l’objecte en sí.
[El Taxiphote utilitza uns marcs de cartró dins els quals s’instal·len les plaques. Aleshores es
col·loquen en els rails d’una estructura metàl·lica que, accionada manualment, permet
emmagatzemar una cinquantena de plaques. Les rèpliques havien d’encaixar dins aquests
marcs de cartró].

És obvi que reproduir el mateix procediment fotogràfic és una tasca impossible (tot i que hi
ha alguns fotògrafs que l’intenten recrear, com Frédéric Mocellini). Es tracta d’un procés
fotogràfic que implica molt passos industrialitzats i, que de manera manual, resulta molt difícil
arribar-hi.
3.1_Objectius
Versemblança de la imatge resultant:
Les imatges de les rèpliques s’han d’assemblar el màxim possible a l’objecte original. Tenint
en compte que la seva visualització es farà a través d’una lupa d’augment, el problema de la
resolució i definició es fa molt important.
Simulació dels acabats:
La rèplica ha de ser exactament igual que els originals (dimensió, gruix, transparència,...)
perquè pugui ser utilitzat de la mateixa manera. A més, estèticament, ha de tenir les mateixes
característiques (acabats, materials,...)
Reproducció de la imatge o reproducció de l’objecte: ?
3.2_Procés
Fins fa uns anys la via més lògica per a la reproducció dels autocroms hauria estat realitzant
duplicats mitjançant processos fotoquímics. És a dir, duplicar cada autocrom en una
diapositiva en color. Les dimensions de la placa a reproduir, 4,5 x 10,5 cm. implicaria la
realització d’aquests duplicats amb una càmera tècnica sobre placa de diapositiva. Aquesta
via, actualment, és cara i complicada per l’escassetat de material fotoquímic d’aquestes
característiques i per el seu posterior processat.
Una altra opció hauria estat copiar sobre Duratransii: una impressió fotoquímica sobre
material plàstic translúcid des d’un fitxer digital (Lambda o similar). En aquest cas, la presa es
simplifica perquè es parteix de les digitalitzacions dels originals. Aquest material,
comercialitzat per Kodak, ha deixat de ser popular en els darrers anys i la majoria dels
laboratoris professionals han deixat d’utilitzar-lo. La resolució d’aquesta impressió és molt alta
i sense dubte hauria estat la millor opció.
Els laboratoris han substituït aquest tipus de material per impressions inkjet sobre suports
similars. Aquests nous materials utilitzats per aquest tipus d’impressores no sempre són
completament transparents. Solen afegir un vel al suport que dificulta la visualització clara i
neta de la impressió a través de la llum (tal com es visualitzarien les plaques). El vel blanc fa
disminuir el contrast i la saturació dels colors. Una de les marques més utilitzades actualment
és Pictóricoiii. Molts fotògrafs que en l’actualitat recuperen processos antics, utilitzen negatius
impresos en inkjet, en aquest material.
Al marge de la transparència o de la transluciditat del suport, la resolució de les impressions
inkjet, també és limitada. La impressió no genera una imatge de to continu (com en una
fotografia fotoquímica) sinó que està formada per un núvol de gotes de pigment que,
observada a través de la lupa estereoscòpica, disminueix la resolució.
Una vegada plantejades totes aquestes limitacions tècniques, al passar a la impressió final
(que es va fer sobre un material transparent de la marca Hewlet-Packard) el següent
problema es planteja en la reproducció de la imatge. Si la digitalització està feta a través de
llum transmesa, la reproducció que obtenim és brillant i saturada, similar a allò que veiem
quan observem l’original en l’estereoscòpic a través de la llum. Si intentem reproduir aquesta
imatge en inkjet sobre un suport transparent i el col·loquem en el visor estereoscòpic, la
imatge és més clara que l’original i la saturació baixa. Les llums es sumen i es desvirtua
l’objecte.

Per a la correcte reproducció de l’objecte, es varen haver de realitzar nombrosos ajustaments
durant la impressió, a partir de les digitalitzacions originals, per a aconseguir al final una
impressió que s’assemblés a l’objecte, que n’imités la densitat característica de les plaques
quan no estan davant una font de llum, perquè quan fossin observades a través de la llum
transmesa del Taxiphote, l’experiència fos la mateixa que la viscuda amb els originals.
Després de la impressió, el muntatge dels objectes es va fer entre plaques de vidre i plaques
de polipropilè transparent, segellades amb Filmoplast P90 tenyit de color negre amb tinta.

Les rèpliques acabades i a punt per ser col·locades dins el Taxiphote.

4_Instal·lació dels originals
Tota la col·lecció està protegida a tres nivells. El més pròxim a l’objecte, són sobres de 4
solapes, PAT (ISO 18916). El segon nivell són capses de cartró de conservació del format
estereoscòpic de les plaques. El tercer nivell de protecció és el dipòsit climatitzat, on estan
emmagatzemats els autocroms originals. Les condicions ambientals d’aquest dipòsit són
d’una temperatura constant de 12ºC. (amb fluctuacions de +2ºC) i una humitat relativa
constant del 40%. (amb fluctuacions de fins a +5%).

Entrega del Taxiphote i les rèpliques dels autocroms a la família. Magda Vilallonga, dreta, Quim Roca,
Toni Mayans i Anna Bonfill de l’ACGAX.
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