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1. PRESENTACIÓ 

Aquest	projecte	neix	d’una	demanda	per	part	de	l’Abadia	de	
Montserrat, i en concret del Pare Pius, director de l’Escriptorium 
Biblicum et Orientale1 de	Montserrat,	de	poder	accedir	al	contingut	
de	les	imatges	de	l’arxiu	fotogràfic	que	el	pare	Bonaventura	Uba-
ch	va	generar	al	llarg	de	més	de	30	anys	de	viatges	per	terres	de	
l’Orient Bíblic. 

La		petició	del	Pare	Pius	es	va	pensar	resoldre	a	través	de	les	
practiques	del	màster,	ja	que	la	meva	formació	com	a	fotògrafa	
em	feia	adequada	per	poder	fer	una	tasca		de	digitalització	dels	
negatius.	Però	una	cosa	és	fer	fotografies	de	premsa,	i	altre	molt	
diferent	és	estar	familiaritzada	amb	els		paràmetres	de	conservació	
i	la	correcta	manipulació	de	la	fotografia	antiga	de	caràcter	patri-
monial,	materials	i	suports	d’una	extrema	fragilitat	que	requereixen	
d’un	coneixement	i	sobre	tot	d’un	pla	d’actuació	que	contempli	
totes	les	etapes,	per	no	malgastar	ni	temps	ni	diners	i,	sobre	tot,	
evitar	posar	en	perill	un	fons	fotogràfic	tan	singular	i	valuós.	Per	
tant,	he	fet	d’aquesta	demanda	el	meu	projecte	final	de	màster,	
amb	la	intenció	d’oferir	a	l’Abadia	i	al	Museu	de	Montserrat	una	
proposta	d’actuacions	per	activar	i	valorar	el	fons	fotogràfic	del	
Pare	Bonaventura	Ubach,	format	per	més	de	set	mil	negatius,	qua-
derns	manuscrits,	mapes,	i	tota	aquella	documentació	que	durant	
més de quaranta anys s’ha guardat amb cura a un dels armaris de 
l’antic	despatx	del	Pare	Ubach	dins	de	l’Abadia	de	Montserrat.	Hi	ha	
recomanacions	generals	que	han	estat	pensades	tant	per	les	neces-
sitats		del	fons,	com	per	les	característiques	del	Museu	de	Montse-

1 L’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat és l’espai dedicat a l’estudi de les 
Sagrades Escriptures, a la investigació de la història i de la cultura de l’Orient Mitjà i a 
la catalogació de les peces arqueològiques provinents de la Mesopotàmia, de l’Egipte 
i de Palestina contingudes en el Museu. És el lloc on s’han preparat diversos volums 
de l’edició de la Bíblia de Montserrat, on s’han enllestit molts treballs de tema bíblic 
publicats fins al present pels monjos i també on s’ha redactat la biografia del P. Bona-
ventura Ubach, el monjo patriarca dels estudis bíblics a Montserrat.

rrat	(MDM)	que	espero	pugui	rebre	aquest		valuós	patrimoni		de	
l’Abadia	i	posar-ho	en	valor.

	El	centre	del	meu	projecte	és	una	proposta	d’exposició	tem-
poral	itinerant,	per	oferir	un	exemple	de	com	aquest	esforç	invi-
sible	de	conservació	pot	arribar	al	conjunt	de	la	societat	i	donar	a	
conèixer	la	tasca	fotogràfica	del	monjo	benedictí,	ampliar	el	target 
de	públic	del	MDM		amb	la	incorporació	de	la	fotografia	a	la	seva	
gestió	patrimonial,	així	com	difondre	la	tasca	cultural	de	l’Abadia	a	
nous	públics.

Aquest	projecte	per	tant,	neix	d’una	demanda	concreta	de	
l’Abadia	de	Montserrat	que	tot	i	comptar	amb	un	arxiu	fotogràfic2 
d’us intern, no té una metodologia a l’hora d’abordar la conserva-
ció	i	la	gestió	d’aquest	fons	fotogràfic,	on	les	necessitats	pròpies	del	
negatiu	a	nivell	de	conservació	exigeix	un	model	de	gestió	ric	i	com-
plex	que	contempla	i	conjuga	la	conservació	i	la	difusió	del	contin-
gut	documental	del	fons,	a	través	dels	qual	podem	coneixer	l’esforç	
i	la	gran	tasca	que	va	desenvolupar	al	voltant	de	la	il·lustració	de	la	
Bíblia,	així	com	territoris	i	formes	de	vida	que	avui	han	viscut	una	
profunda	transformació	i	que	donen	un	caràcter	únic	i	singular	al	
fons fotogràfic del pare Ubach, un patrimoni de tots.

2  És un arxiu que gestiona exclusivament  còpia fotográfica, i que utilitza l’Abadia de 
forma interna i sota el criteri del monjo que ho gestiona.
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT DEL PROJECTE

2.1 CONTEXT INSTITUCIONAL

2.1.1 ABADIA DE MONTSERRAT

• Història d’una muntanya sagrada
Montserrat	és	un	espai	on	es	conjuga	natura,	història,	cultura	

i	espiritualitat.		La	seva	configuració	paisatgística	única		i	la	seva	
situació	geogràfica	central	–	un	macis	de	1.236	m	per	sobre	del	
riu	Llobregat,	amb	10km	de	longitud	i	5km	d’amplada,	situat	a	la	
comarca	del	Bages,	a	50km	de	Barcelona	–	li	atorguen	un	sentit	
referencial	dins	el	territori	català.	

		 Montserrat	pertany	a	l’ordre benedictina des del 888, any 
en	que	Guifré	el	Pilós	va	donar	quatre	ermites:	Santa	Maria,	Sant	
Iscle,	Sant	Pere	i	Sant	Martí	al	monestir	de	Ripoll.	Al	1025		l’Abat	
Oliba	funda	un	petit	monestir	al	costat	de	l’ermita	de	Santa	Maria.	
Al	llarg	del	S.	XII-XIII	la	fama	dels	seus	prodigis	comença	a	créixer	i	
es	converteix	en	un	dels	centres	de	peregrinatge	més	importants	
d’Espanya.		L’any	1409	el	Papa	Benedicte	XII	la	declara	Abadia	in-
dependent,	convertint-se	en	un	centre	cultural	de	primer	ordre.	Al	
1811	el	monestir	va	quedar	destruït	per	les	tropes	napoleòniques	,	
i	al	1835	va	haver	de	tancar	per	les	lleis	del	govern	lliberal,		i	no	va	
tornar	a	obrir-se	al	culte	fins	el	1844.	Durant	la	guerra	civil	(1936-
39)	els	monjos	van	haver	d’abandonar	de	nou	l’Abadia,	que	va	
passar	a	dependre	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

A	pesar	de	tots	aquests	fets,	la	població	catalana	sempre	ha	
mantingut	un	fort	vincle	espiritual	amb	Montserrat		-des de 1881 
guarda la talla romànica de la Moreneta, la patrona de Catalunya-
una	muntanya	que	a	dia	d’avui	segueix	tenint	un	fort	component	
espiritual		i	cultural	dins	de	la	vida	del	poble	català.

La vida de la comunitat benedictina	està	regida	pels	serveis 
pastorals i de culte,	però	també	desenvolupen	una	tasca artesanal 



Fons fotogràfic pare Ubach | 4

i d’investigació científica	molt	vinculada	a	la	difusió	i	conservació	
del	patrimoni		artístic	i	natural.	Cal	destacar	per	exemple	la	seva	
biblioteca,	documentada	des	dels	inicis	del	monestir,	primer	com	a	
Scriptorium	i	després	com	a	taller	tipogràfic.	Al	S	XVI-XVII	va	arribar	
a	ser	la	segona	biblioteca	de	Catalunya		-	després	de	la	del	convent	
dominic	de	Santa	Caterina	a	Barcelona-	,	però	la	major	part	dels	
seus	llibres	van	quedar	destruïts	a	causa	de	la	guerra	napoleònica	
de	1811.	També	té	l’ Escolania,	una	institució	de	caràcr	religiós	i	
musical	formada	per	nens	cantors,	els	escolanets.	Hi	ha	documen-
tació	que	ja	parla	de	l’Escolania	al	S.	XIII,	el	que	la	converteix	en	
l’escola	de	música	més	antiga	d’Europa.		D’altra	banda	cal	destacar	
la	feina	que	ha	desenvolupat	l’Abadia	amb	les	seves	“Publicacions 
Abadia de Montserrat”,	amb	una	activitat	ininterrompuda	des	de	
1498,	al	servei	del	santuari	i	del	monestir	de	Montserrat.	Ha	fet	
una	tasca	sòlida	de	difusió	de	la	cultura	catalana	des	del	1950,	i	
compta	amb	un	fons	publicat	d’uns	3000	llibres	de	diverses	ma-
tèries: història, art, assaig, estudis de llengua i literatura,  religió, 
l’excursionisme	i	el	llibre	infantil	i	juvenil.	A	més	de	la	publicació	
de	llibres,	edita	de	forma	quinzenal	la	revista	“Serra	d’or”	i	té	una	
discogràfica	que	edita	les	gravacions	de	l’Escolania	de	Montserrat.

• Montserrat, un centre d’atracció turística
Montserrat	és	un	centre	d’espiritualitat	i	de	generació	de	cultu-

ra,	que	sempre	ha	ocupat	un	lloc	destacat	dins	de	la	cultura	catala-
na,	en	especial	durant	la	dictadura	franquista	per	la	defensa	de	la	
llengua	i	de	la	cultura	local.	Actualment,	però,	la	muntanya	és	un	
punt de forta atracció turística, amb més de dos milions i mig de 
visitants l’any. El visitant més habitual de Montserrat és el turista 
que	forma	part	del	paquet	turístic	que	decideix	visitar	Barcelona	
i altres llocs d’ interès de Catalunya. També hi ha viatgers que des 
de	Barcelona	contracten	sortides	als	diferents	punts	d’informació	
turística,	on	s’ofereixen	excursions	d’un	dia	a	Montserrat.	El	per-
centatge de turistes que visiten Montserrat ha augmentat durant 
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els	últims	anys	i	són	els	que	majoritàriament	visiten	el	museu.	El	
visitant	català	representa	un	percentatge	modest	i	ho	fa	sobre	tot	
els	caps	de	setmana	i	els	dies	festius.	

S’ha	dissenyat	tota	una	oferta	cultural	per	absorbir	i	donar	res-
posta	des	de	l’Abadia	a	les	demandes	del	visitants:

Un dia al santuari
És	un	itinerari	que	ofereix	la	possibilitat	de	conèixer
la	història	del	santuari,	els	espais	de	la	Basílica	i	la		Verge	
de	Montserrat	i	l’espai	Audio	visual.

Un dia d’art i cultura
Conèixer	el	patrimoni	de	Montserrat	a	través	de	l’Espai	audio-

visual	“Montserrat	Portes	Endins”,	que	explica	amb	imatges	la	vida	
diària	de	la	comunitat	Benedictina	de	Montserrat

Un dia de muntanya
Conèixer	l’entorn	del	Parc	Natural	amb	caminades	a	peu	o	amb	

funicular	

Un cap de setmana
Pels	que	vulguin	conèixer	la	muntanya	amb	més	calma,	hi	ha	la	

oferta	“Montserrat	visita”	que	inclou	diferents	propostes	i	serveis	
per	conèixer	l’Abadia	i	la	muntanya.

Proposta per a grups
Per	a	grups	nombrosos	s’ofereixen	paquets	especials	amb	

entrades	que	permeten	conèixer	múltiples	espais	del	monestir	i	la	
muntanya.

 
Promocions
Famílies,	jubilats	i	particulars	poden	comptar	durant	tot	l’any	

amb	promocions	especials	per	conèixer	el	monestir	i	el	seu	entorn	
privilegiat.
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•  Model de gestió3

Donar	resposta	a	les	demandes	i	generar	noves	propostes	per	
atreure	i	fidelitzar	el	públic	local	requereix	d’un	model	de	gestió	
complex	i	articulat.

Montserrat	és	una	muntanya	que	aplega	diversos	valors	espiri-
tuals,	naturals	i	culturals,	que	fan	d’	ella	un	centre	d’atracció	turísti-
ca	de	primer	ordre,	però	també	és	un	lloc	de	peregrinatge	on	con-
flueixen	el	turisme,	la	religió,	la	cultura	i	les	excursions	populars.	Al	
1950	es	va	crear	la	figura	jurídica	del	Patronat de la muntanya  de 
Montserrat i	al	1983,	sempre	segons	decret,	la	Generalitat	va	assu-
mir	el	Patronat	com	a	entitat	autònoma	de	Catalunya,	declarant-la	
Parc Natural	al	1987	i	al	Patronat	com	el	seu	òrgan	gestor.	

Al	1989	es	va	crear	la Llei del Patronat de la Muntanya,	apro-
vada	pel	Parlament	de	Catalunya,	a	través	de	la	qual	es	concreten	
les	competències	del	patronat.	És	qui	té	competències	en	la	gestió	
del	Parc	Natural	a	l’hora	de	preservar	i	conservar	els	seus	valors	
naturals	i	vigilar	que	es	respecti	la	muntanya	–	santuari.	El	Patronat	
s’encarrega	de	redactar	un	pla	anual	d’actuació	i	també	dóna	ser-
veis	públics	a	l’Abadia	i	s’encarrega	de	la	promoció	turística	a	través	
de circuits i la regulació dels accesos.

Aquest	patronat	té	un	pressupost	propi,	actua	dins	el	territori		i	
està	format	per:	

•	 Generalitat de Catalunya
•	 Ajuntament  Bruc, Collbató, Monistrol de Montse-

rrat i Marganell 
•	 Consells	comarcals	de	l’Anoia,	Bages	i	Baix	Llobregat
•	 Diputació	de	Barcelona,	Girona,	Lleida	i	Tarragona
•	 Administració central de l’Estat
•	 Abadia de Santa Maria de Montserrat

(Llei	10/89.	Capítol	1.	Article	4)

3  Naccarato, Chiara. Propuesta didáctica para el Museo de Montserrat. Projecte final 
del Màster en gestió de Patrimoni Cultural, Juliol 2008.

Organs  de govern: 
•	 La	Presidència,	en	la	figura	del	president	de	la	Gene-

ralitat.
•	 La	Vicepresidència,	en	la	figura	del	Pare	Abat	del	

Monestir	de	Santa	Maria	de	Montserrat.
•	 El Ple.
•	 La	Comissió	Executiva.

(Llei	10/89.	Capítol	3.	Articles	10,	11	i	12)
Per	poder	desenvolupar	tots	aquells	serveis	que	són	de	la	seva	

competència,	el	patronat	ha	donat	la	seva	gestió	a	empreses	del	
sector	privat,		coordinant	totes	les	activitats	econòmiques	vincula-
des al seu territori. L’empresa Agrícola Regional S.A 	(LARSA		a	par-
tir	de	1997)	i	la Central de Reserves de Montserrat,	SAU,	ofereixen	
serveis	als	peregrins,	visitants	i	turistes	dins	el	marc	de	les	activitats	
d’	acollida	de	l’Abadia	i	el	Santuari:	gestionen,	administren	els	es-
pais	i	les	explotacions	del	recinte	de	Montserrat	(bars,	restaurants,	
botigues,	hotels).	L’empresa	LARSA	també	s’encarrega	de	la	gestió	
econòmica del Museu de Montserrat.

L’any	1997	es	va	crear	la	Fundació Abadia de Montserrat 20254 
–	any	en	que	es	celebrarà	el	mil·lenari	de		la	fundació	del	monestir	
-,	una	entitat	que	té	caràcter	institucional	i	ofereix	a	la	societat	civil	
o	a	entitats	privades	la	possibilitat	d’ajudar	a	mantenir	i	promocio-
nar	els	valors	espirituals	,	culturals	,	nacionals	,	ecològics	i	d’	acolli-
da	propis	de	Montserrat,	per	assegurar	la	seva	continuïtat	al	llarg	
del	S.XXI.	La	Fundació	gestiona	la	recaptació	de	fons	per	invertir-los	
en	el	manteniment	i	la	restauració	de	l’Abadia,	així	com	en	obres	
socials i en el servei als visitant. 

Actualment la missió de Montserrat és el resultat del treball 
conjunt	fet	per	l’Abadia,	de	LARSA,		de	la	Fundació	i	del	Patronat,	a	
partir	de	les	funcions	específiques	de	cada	una	d’aquestes	entitats.	

4  http://www.Abadiamontserrat.net/(S(hlrwgwnhqqcpgz55cky4vs55))/Inici/catala/
fundacio2025.aspx
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2.1.2 MUSEU DE MONTSERRAT (MDM)

Com	hem	vist,	l’Abadia	de	Montserrat	té	un	gran	patrimoni	cul-
tural	i	artístic	fruit	de	donacions	de	fidels	i	d’adquisicions	puntuals	
fetes	a	l’inici	del	segle	passat.	Tot	aquest	patrimoni	es	pot	visitar	
al Museu de Montserrat , una institució privada de caire religiós, 
propietat de l’Abadia de Montserrat, que gestiona i fa difusió de 
part del patrimoni artístic de l’Abadia.	Tot	i	la	qualitat	del	seu	fons	
patrimonial,	és	el	gran	desconegut	de	Montserrat,	ja	que	el	visiten	
un	5%	del	total	de	visitants	anuals	que	té	la	Muntanya	de	Montse-
rrat.	Aquesta	invisibilitat	es	podria	fer	extensible	dins	el	panorama	
artístic	català	i,	tot	i	ser	un	museu	amb	una	de	les	col·leccions	d’art	
més riques i variades del territori.

És	un	patrimoni	d’origen	divers,	que	ha	anat	creixent	a	partir	de	
donacions	el	que	ha	dificultat	una	planificació	a	nivell	arquitectò-
nic	i	espaial,	però	que	a	partir	d’una	gran	remodelació	l’any	2004,	
dos anys més tard va ser declarat Museu d’Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya.
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• Les seves col·leccions
Amb	l’arribada	de	les	tropes	napoleòniques	al	1811,	tot	el	

patrimoni	de	l’Abadia	va	ser	destruït,	per	tant	la	col·lecció	que	
actualment	gestiona	el	MDM	és	una	col·lecció fruit de donacions 
i adquisicions puntuals de l’Abadia a	l’hora	de	potenciar	l’ambient	
cultural	i	espiritual	de	l’Abadia.		El	Museu	exposa	una	part	del	patri-
moni	artístic	i	arqueològic	de	l’Abadia	de	Montserrat,	i	la	tipologia	
de	col·leccions	són	un	reflex	de	la	pròpia	història	de	la	institució.

	Bàsicament	la	col·lecció	del	museu	esta	formada	per:
•	 Arqueologia	del	Món	Antic

Pel	seu	caràcter	i	singularitat,	és	la	secció	que	atreu	més	visites	
de	grups	d’escolars.	Aquesta	col·lecció	reuneix		objectes represen-
tatius de la cultura de Mesopotàmia, Egipte, Palestina, Síria i el 
mon clàssic. Està	formada	per	unes	3.000	peces	(entre	material	
arqueològic,	etnològic,	botànic	i	zoològic)	que	procedeixen de 
les expedicions que el pare Bonaventura Ubach (1879-1960) va 
realitzar	per	orient	pròxim	per	adquirir	peces	per	il·lustrar	des	del	
punt	de	vista	material	el	mon	de	la	Bíblia.	Al	pare	Ubach	es	deu	la	
fundació	del	Museu	Bíblic	de	Montserrat	al	1911	a	una	de	les	sales	
de l’hostatgeria de l’Abadia i que va ser la llavor de l’actual Museu 
de Montserrat.

•	 Pintura	Antiga
Gran	part	de	les	pintures	d’aquesta	secció	provenen de les ad-

quisicions fetes per l’abat Antoni M. Marcet a Roma i a Nàpols en-
tre 1913 i 1920.	Podem	destacar	un	variat	conjunt	d’obres	d’artistes	
com	Caravaggio,	Zurbaran,	Berruguete,	el	Greco,	Gianbatista	Tiepo-
lo,	etc.		També	l’Abat	Aureli	M.	Escarré	va	ampliar	la	col·lecció	amb	
adquisicions	noves	a	les	quals	s’han	afegit	altres	donacions.	És	una	
col·lecció	d’alta	qualitat	i	en	el	territori	català	només	té	al	davant	al	
MNAC.
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•	 Pintura	i	escultura	Moderna	i	Contemporània	(S.	XIX	
i XX)

 És la secció més nombrosa i notable del Museu de Montserrat. 
La	col·lecció	abasta	la	pintura	moderna	des	de	la	segona	meitat	del	
XIX	fins	al	període	contemporani	El	germen	va	ser	la	donació de 
la col·lecció de Josep Sala Ardiz integrada el 1982, on destaquen 
obres	de	Ramon	Casas,	Santiago	Rossinyol,	Isidre	Nonell,	o	Joaquim	
Mir,	per	exemple.		La	segona	gran	donació	arriba	al	Museu	al	1990,	
amb la donació de l’arquitecte Xavier Busquets, amb obres de 
Monet,	Sisley,	Degas,	Pissarro	o	Serge	Paliakoff.	Aquesta	donació	
aportava	l’estètica	contemporània	a	partir	de	les	obres	de	pintors	
com	Chagall,	Braque,	Le	Corbusier,	Rouault,	Miró	o	Tàpies.

•	 “Nigra	Sum”
A	través	d’una	sèrie	de	pintures,	escultures,	dibuixos,	medalles,	

etc, aquesta secció il·lustra l’evolució de la iconografia de la Verge 
de Montserrat al llarg dels segles.

•	 Dibuixos
	És	una	part	de	la	col·lecció	poc	exposada	degut	a	la	fragilitat	

dels	materials	i	les	exigències	a	nivell	de	conservació.
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• Públic del Museu de Montserrat
Tal i com hem dit abans, el MDM és el gran desconegut de la 

Muntanya	de	Montserrat.	Pel	Museu	de	Montserrat	passen	cada	
any	100.000	visitants,	una	xifra	que	contrasta	clarament	amb	els	
dos	milions	i	mig	de	visites	anuals	que	rep	cada	any	la	muntanya	i	el	
monestir.	Podem	distingir	tres	tipus	de	visites	al	museu:

•	 Visites individuals. El major nombre de visitants in-
dividuals	del	museu	son	estrangers	i	conformen	la	majoria	de	
visites	que	rep	el	museu	anualment.	

•	 Visites	en	grup	(agència,	adults,	etc).	Aquests	grups	
es	condensen	al	cap	de	setmana	que	aprofita	les	propostes	del	
departament	didàctic	per	enriquir	la	seva	visita.

•	 Visites	escolars	o	d’estudiants.	El	col·lectiu	escolar	
és	molt	important	tot	i	que	representa	un	percentatge	reduït	
de	visites	respecte	als	dos	grups	anteriors.	Visiten	el	museu	en	
període	lectiu	i	el	radi	d’influència	va	més	enllà	de	la	comarca,	
ja	que	el	museu	atreu	grups	escolars	d’altres	províncies	de	
Catalunya.

La competència	per	fer	una	millor	explotació	a	nivell	de	visitants	
del	museu	la	trobem	a	l’amplia	proposta	d’activitats	que	hi	ha	al	
mateix	conjunt,el	que	suposa	que	moltes	vegades	el	museu	quedi	
fora	de	les	prioritats	de	la	visita	tant	dels	turistes	con	del	local.

• Política de gestió i difusió 
Des	del	punt	de	vista	de	la	gestió,	el	Museu	de	Montserrat		

“mostra al públic la part més important del patrimoni artístic de 
l’Abadia de Montserrat  amb el deure de documentar-lo, con-
servar-lo, difondre’l”5. Aquesta	missió	defineix	la	seva	política	de	
gestió	i	difusió,	que	es	concreta	en	accions	de	caràcter	divers.

Tot	i	ser	una	entitat	privada,	el	Museu	de	Montserrat	està	inscrit	
al	Registre	de	Museus	de	Catalunya	amb	el	nº67,	i	s’acull	als	ajuts	i	
subvencions	que	dona	el	govern		català.	Això	fa	que	la	gestió	docu-

5  www.museudemontserrat.com 

mental	de	les	seves	col·leccions	es	facin	a	través	de	la	base	de	da-
des MuseumPlus i	estigui	a	la	web	de	la	Generalitat	de	Catalunya6. 

A	l’hora	de	fer	difusió	de	les	seves	col·leccions	i	poder	donar	
visibilitat	a	les	peces	emmagatzemades	que	no	poden	formar	part	
de	la	mostra	permanent	,	Museu	de	Montserrat		té	una	política	
d’	itineràncies		que	combina	amb	préstecs	a	diverses	institucions	
nacionals	i	internacionals.	Això	li	serveix	tant	per	donar	a	conèixer	
la	qualitat	de	les	seves	col·leccions,		com	per	poder	sufragar	restau-
racions	i	part	del	manteniment	de	les	col·leccions,	ja	que	no	té	un	
departament	propi	de	restauració		i	quan	se’ls	demana	una	obra,	
un	dels	requisits	d’aquest	intercanvi	és	que	la	institució	receptora	
assoleixi	la	restauració	de	la	peça	perquè	pugui	viatjar	en	òptimes	
condicions.

6 http://museusenlinia.gencat.cat/ És una plataforma que fa accessible les col·leccions 
de 45 museus de Catalunya, amb més de 250.000 peces a l’abast.
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El	des	del	2004	el	MDM		compta	amb	dues	sales	d’exposicions	
temporals	al	costat	de	la	botiga	del	museu.	Fan	una	programació	
que	complementa	a	l’exposició	permanent	amb	fons	de	la	seva	
col·lecció,	així	com	exposicions	de	pintura,	dibuix	o	fotografia	
d’artistes	convidats	tant	nacionals	com	internacionals,	escollits	a	
partir	de	l’assessorament	d’una	comissió	d’experts.

Cal	destacar	la	feina	que	es	fa	des	del	departament	de	didàc-
tica	com	una	estratègia	més	de	difusió	de	la	col·lecció,	a	l’hora	
d’apropar	des	de	la	didàctica	del	patrimoni	el	fons	de	col·lecció	i	
posar-ho	en	valor	al	conjunt	de	la	societat.

	Aquesta	política	de	gestió	patrimonial,	on	la	difusió	de	la	
col·lecció	es	fa	des	de	la	institució	cap	a	la	resta	del	territori,	
s’acompanya	amb	activitats	de	difusió	de	la	gestió	patrimonial,	amb	
productes	de	qualitat	i	repercussió	nacional	com	són	els	cursos	
tècnics	que	cada	any	organitza	el	MDM,	on	professionals	del	sector	
comparteixen	i	consensuen	unes	bones	pràctiques	en	gestió	del	
patrimoni	cultural.



• Organigrama de la institució: 
El	Museu	de	Montserrat	és	una	institució	privada	de	caire	eclesiàstic.	La	propietat	del	MDM	és	del	Monestir	de	Montserrat	i	per	tant	de	

la	comunitat	de	monjos,	representada	pel	pare	Majordom.
A		banda	de	la	comunitat	eclesiàstica,	l’empresa	LARSA	(Agrícola	Regional	)		gestiona	tot	el	complex	de	l’Abadia	(bars,	botigues,	restau-

rants,	etc)		i	també	el	Museu.	Hi	ha	per	tant	una	gestió	conjunta	entre	el	Monestir	i	l’empresa	gestora,	tot	i	que	la	major	part	de	la	gestió	
econòmica	l’assumeix	LARSA.

MONESTIR DE MONTSERRAT
Pare Majordom

GERÈNCIA AGRÍCOLA REGIONAL

LARSA

DIRECTOR DEL MUSEU DE 

MONTSERRAT

CONSERVADORA EN CAP

ATENCIÓ AL PÚ-
BLIC

RESPONSABLE ATENCIÓ 

AL VISITANT

TÈCNIC	1 TÈCNIC 2
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A	partir	de	l’organigrama	podem	observar:
 El Pare Majordom	és	el	que	representa	a	la	Comunitat	de	

Monjos	de	l’Abadia	de	Montserrat	i	és	qui	fa	d’enllaç	amb	L’Agricola	
Regional	(LARSA).	És	per	tant,	l’administrador	de	Montserrat,	i	tota	
acció	o	decisió	que	es	prengui	des	del	museu	ha	de	ser	aprovada	
per	part	seva.	

La Gerència de La Agrícola Regional	gestiona	totes	les	explota-
cions	econòmiques	dels	serveis:	botigues,	restaurants,	hotels,	etc.	
Respecte	al	museu,	també	se’n	ocupa	de	la	gestió	de	la	botiga,	les	
entrades i les visites comentades del museu.

El director i la conservadora en cap	formen	la	direcció	del	mu-
seu.	El	director	pren	les	decisions	respecte	a	la	organització	interna	
i	la	conservadora	fa	les	feines	de	conservació,	a	més	de	les	tasques	
de gerència i administració.

Hi ha dos tècnics, El Tècnic 1 s’encarrega de la catalogació de la 
col·lecció	amb	el	programa	MuseumPlus, té cura del bon estat dels 
magatzems	i	també	fa	tasques	de	coordinació	de	les	exposicions	
temporals.	El	Tècnic 2 s’encarrega de la coordinació i monitoratge  
de	nens	i	adults	de	les	visites	guiades.	També	fa	tasques	de	coordi-
nació	d’exposicions	i	atenció	a	la	botiga.

La	persona	dedicada	a	l’atenció al públic treballa	tant	a	la	botiga	
del	museu,	cobrant	entrades	com	monitoritzant	les	visites	guiades	
al museu.

Es un museu que no te estructurat els seu organigrama intern a 
partit	de	departaments	que	gestionin	cada	una	de	les	col·leccions.	
El	perfil	professional	de	la	plantilla	del	museu	és	multidisciplinari,	
degut	a	la	gran	varietat	de	tasques	que	han	de	desenvolupar	i	al	un	
volum	de	feina	que	han	d’assumir	degut	a	la	seva	política	de	difusió	
patrimonial.	
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2.2 CONTEXT SECTORIAL

2.2.1 SITUACIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC A CATA-
LUNyA

L’Article	49	de	la	Llei	de	Patrimoni	Històric7	defineix	com	a	
document	tota	expressió	en	llenguatge	natural	o	convencional	i	
qualsevol	altre	expressió	gràfica,	sonora	o	en	imatge,	recollides	en	
qualsevol	tipus	de	suport	material,	inclús	els	suports	informàtics.	
En	conseqüència,	al	considerar	la	diversitat	de	suports	documen-
tals actuals, la fotografia queda reconeguda en la categoria de 
document ,però,	tot	i	formar	part	del	patrimoni	documental,	la	
fotografia	ha	estat	molt	poc	valorada	com	a	document,	així	com	la	
seva	dimensió	patrimonial,	ja	que	res	no	es	valora	si	no	es	coneix.	
(Salvador	Benítez,	2005)

A	Catalunya	el	reconeixement	de	la	fotografia	com	a	patrimoni	
no	arriba	fins	l’any	1999,	amb	l’aprovació	de	la	resolució	818/V	
sobre	l’adquisició,	la	conservació	i	la	difusió	del	patrimoni	fotogràfic	
català8.	Aquest	reconeixement	legal	no	ha	anat	a	la	par	d’una	polí-
tica	pública	d’actuacions	en	el	camp	de	la	fotografia,	tot	i	la	impor-
tància	i	el	volum	del	patrimoni	fotogràfic	català,	ja	que	ha	estat	un	
territori	clau	en	la	història	de	la	fotografia	a	Espanya.	Va	participar	
des	del	primer	moment	en	la	gran	revolució	de	les	imatges	–	la pri-
mera fotografia que es va fer a Espanya es va prendre a Barcelona 
l’any 1939 –	i	molt	aviat	va	tenir	consciència	de	la	necessitat	de	
crear	centres	que	garantissin	la	seva	conservació	com	a	testimoni	
per	a	futures	generacions,	com	a	forma	d’articular	una	consciència	
col·lectiva.	L’any	1909	es	va	crear	a	Barcelona	l’Arxiu	Fotogràfic	del	
Centre	Excursionista	de	Catalunya9	i	l’Arxiu	Mas	(avui	dia	gestionat	

7  Llei 16/1985, del 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
8  Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 15 de febrer 1999
9  http://www.cec.cat/
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per	la	Fundació	de	l’Institut	Atmatller	d’Art	Hispànic10). 
	Al	llarg	del	S.XX,		a	partir	d’iniciatives	públiques	però	sobre	tot	

privades,	es	van	anar	creant	arxius	fotogràfics;	de	manera	que	la	
conservació	i	difusió	del	patrimoni	fotogràfic	ha	anat	a	càrrec	d’una	
àmplia	tipologia	d’institucions	atomitzades	per	tot	el	país.	Podríem	
resumir	la	responsabilitat	patrimonial	respecte	a	la	fotografia	en	
dos	tipus	d’institucions:

•	 Els arxius,	amb	responsabilitat	de	conservació	docu-
mental, conserven documents fotogràfics, que	poden	incloure	
negatius,	fulls	de	contacte,	transparències,	tiratges	d’obra	en	
paper,	etc.

•	 Els museus	han	incorporat	la	fotografia	als	seus	fons	
i	col·leccions	i	fan	una	difusió activa de la fotografia com a 
llenguatge	artístic	amb	valor	patrimonial.	

A dia d’avui no existeix ni el disseny del que hauria de ser una 
política d’actuació	en	aquest	sector	ni	propostes	que	tendeixin	a	
unificar	i	normalitzar els criteris en els camps de la descripció, el 
tractament, la instal·lació, la conservació, l’accés i l’explotació

10  http://www.amatller.com/

	d’aquesta	documentació.	Això	vol	dir	que	cada	centre	utilitza	el	
seu	propi	mètode,	el	que	dificulta	conèixer	i	intercanviar	informa-
ció	sobre	els	diferents	fonts	i		col·leccions	fotogràfiques	(CONCA,	
2011).

• Un model de  gestió integral del patrimoni foto-
gràfic

Aquesta	falta	de	política	publica	en	relació	al	patrimoni	foto-
gràfic	que	es	comenta,	s’ha	tractat	de	solventar	de	diverses	mane-
res	des	de	la	iniciativa	particular	d’institucions	gestores	del	patri-
moni	fotogràfic.

L’any	2001,	el	Centre	de	Recerca	i	Difusió	de	la	Imatge	(CRDI)	va	
publicar	el	“Manual para la gestión de fondos y colecciones foto-
gráficas”	(Boadas,	2001).	Tal	i	com	diu	a	la	introducció	del	llibre,	
aquest	manual	vol	donar	resposta	a	aquesta	absència	de	política	
pública	d’actuació	vers	la	gestió	del	patrimoni	fotogràfic,	ja	que	la	
gestió	documental	no	és	suficient	a	l’hora	de	recollir	la	singularitat	
de	la	fotografia	com	a	llenguatge	artístic	i	cultural,	on	la	diversa	ti-
pologia	de	formats,	composicions	químiques	o	nivells	de	descripció	
de	les	imatges,	han	de	ésser	contemplats	a	l’hora	de	fer	una	bona	
gestió	de	la	fotografia,	tant	per	la	conservació	com	per	les	diverses	
accions	de	difusió.		Aquest	manual	avui dia segueix sent un llibre 
de referència i	podríem	dir	que,	a	falta	d’una	política	pública	de	
gestió,	és	la	Bíblia	en	quant	a		gestió	de	patrimoni	fotogràfic,	amb	
una	detallada	descripció	de	tots	els	processos	i	amb	exemples	con-
crets de la metodologia de treball del CRDI. Sense entrar en detall, 
ja	que	no	podem	resumir	el	llibre,	podem	dir	que	el manual defi-
neix unes línies d’actuació que contemplen l’ ingrés de les imatges 
i les drets d’autor;  el tractament i instal·lació de les imatges; la 
previsió de mitjans tècnics i professionals necessaris; criteris de 
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descripció, així com usos i explotació de les imatges. Aquestes 
línies	d’actuació	son	unes	bones	pràctiques	a	l’hora	de	gestionar	de	
forma	integral	el	patrimoni	fotogràfic,	on	tot	els	processos	estiguin	
en	relació	i	coordinats	sota	un	únic	criteri	que	estructuri	i	faci	ac-
cessible	els	fons	i	col·leccions.

• Models de gestió i difusió del patrimoni fotogràfic, 
alguns exemples  

Les	bones	pràctiques	a	l’hora	de	gestionar	patrimoni	fotogràfic	
recollides	en	el	llibre	abans	mencionat,	les	podem	veure	aplica-
des	en	diverses	institucions	del	territori	català,	que	han	hagut	de	
dissenyar		models	de	gestió	pels	seus	fons	i	col·leccions	a	partir	de	
la	seva	singularitat	patrimonial	i	de	les	necessitats	dels	conjunts	
fotogràfics.	Aquests	exemples	ens	permeten	apropar-nos	a	diver-
sos	models	de	gestió	que	se’n	deriven	de	la	tipologia	de	fons	que	
gestionen:

•	 El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MA-
CBA)	te	la	missió	d’apropar	a	la	ciutadania	l’art	contemporani	
nacional i internacional. La fotografia com a peça única és 
un	llenguatge	contemporani	que		forma	part	de	les	seves	
col·leccions,	però	també	ha	vist	la	necessitat	d’incorporar	com	
a	part	de	la	seva	col·lecció	fons fotogràfics d’artistes , on el 
gruix	de	treball	permet	conèixer	la	feina	creativa	de	l’artista	i	
el	seu	context	cultural.	Aquest	posicionament	vers	el	negatiu	i	
l’arxiu	com	a	peça	de	col·lecció	es	consolida	amb	la	incorpora-
ció	a	la	seva	col·lecció	del	fons	fotogràfic	Xavier	Miserach	l’any	
2011,	amb	una	adaptació	del	programari	de	gestió	de	fons	i	
col·leccions	,	així	com	la	formació	en	conservació	de	fotografia	
de	dos		conservadors	del	centre.	Programa	habitualment	expo-
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sicions	de	fotografia	individuals	i	col·lectives,	tant	de	producció	
pròpia	com	coproduccions.	Són	exposicions	de	gran	qualitat	
que	es	deslliguen	de	la	resta	de	propostes	més	conceptuals	vers	
l’art	contemporani,	i	tenen	un	gran	èxit	de	públic.

•	 El Museu Marítim de Barcelona (MMB) gestiona	un	
fons	fotogràfic	de	més	de	300.000	imatges,	vinculades	a	la	cul-
tura	marítima.	A	l’any	2001	es	va	crear	el	Centre	de	Documenta-
ció	Marítima,	que	engloba	les	col·leccions,	l’arxiu	fotogràfic	i	la	
biblioteca. Entenen la fotografia com un document, però amb 
unes singularitats pròpies,	oferint	una	gestió	documental	de	la	
fotografia,	amb	un	arxiu	consultable	a	estudiosos	i	obert	a	tots	
aquells	experts	de	la	mar	que	poden	interpretar	el	patrimoni	i	
enriquir-ho	amb	les	seves	experiències	o	fotografies	personals.	
Actualment	el	MMB	fa	una	tasca	tant	de	conservació	com	de	
gestió	del	seu	patrimoni	fotogràfic,	centrant	la	difusió	del	patri-
moni	fotogràfic	marítim	en	l’organització	de	cursos de fotogra-
fia, publicacions	sobre	les	seves	col·leccions	o	l’organització	de	
jornades	al	voltant	de	la	gestió	del	patrimoni	fotogràfic.

•	 El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va 
iniciar	la	seva	col·lecció	de	fotografia	l’any	1996	a	partir	de	
les recomanacions del Llibre Blanc de la Fotografia11. Des del 
departament	de	fotografia	del	MNAC	entenen	com	patrimoni	
fotogràfic	la	peça fotogràfica	(l’arxiu	i	el	negatiu	queden	fora	de	
la	seva	gestió	patrimonial),	i	això	fa	que	els	criteris de conserva-
ció defineixin	els	criteris	expositius	i	de	difusió	de	la	col·lecció.	
Actualment	te	una	col·lecció	d’unes	12.000	imatges,	amb	una	
tasca	envers	la	fotografia	més	vinculada	a	la	posada	en	valor	de	

11  És un llibre que va néixer per una necessitat del sector de tenir una “eina de referèn-
cia i una consulta per abastar com s’estructura la fotografia a Catalunya i com ha de 
configurar-se en el futur”. Va se editat per Critina Zelig i publicat pe la Generalitat de 
Catalunya al 1996.
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la	fotografia	com	a	llenguatge	artístic	que	a	la	difusió	de	la	prò-
pia	col·lecció,	amb	una	programació	d’exposicions	temporals	
d’altíssima	qualitat	centrada	en	el	període	d’entreguerres	amb	
autors	nacionals	però	sobre	tot	internacionals.

•	 El Museu de l’Anxova i de la Sal de Palamós neix	
l’any	2006	a	partir	de	les	donacions		que	havia	aplegat	l’arxiu	
municipal	de	l’Escala.	Actualment	el	museu	gestiona	tres grans 
fons fotogràfics	i	se’n	fa	càrrec	de	la	seva	conservació,	difusió	i	
explotació	a	partir	de	les	demandes	d’editorials	i	empreses	que	
volen	utilitzar	les	fotografies.	Les	exposicions	els	serveixen	per	
recollir	memòria	oral	de	la	població	a	partir	de	les	imatges	i	
també	com	a	estratègia	de	difusió	a	l’hora	de	donar	a	conèixer	

el	fons	i	rebre	demandes	d’usos	i	explotació.	És	un	museu 
petit que ha d’assumir un alt volum de treball al voltant dels 
fons	i	que	ha	generat	una	dinàmica	de	gestió	a	mida	per	poder	
donar  servei a totes les demandes.

•	 El Centre de Recerca de la Imatge (CRDI) és un cen-
tre	que	forma	part	de	l’Arxiu	Municipal	de	Girona,	i	que	gestio-
na un fons fotogràfic de més de tres milions d’imatges i	pro-
ducció	audiovisual	en	diversos	suports.	El	CDRI	fa	una	tasca	de	
conservació i gestió arxivística,	i	una	difusió	àmplia	del	seus	
fons	i	col·leccions.	Des	de	l’any	1992	organitzen	les “Jornades 
Imatge i Recerca” amb	més	de	250	ponències	consultables	a	la	
seva	web	i	que	han		assentat	les	bases	de	la	gestió	del	patri-
moni	fotogràfic	al	nostre	territori,	així	com	les	diverses	publi-
cacions	del	centre,	que	són	material	de	referència	i	consulta		
obligatòria en el sector.
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• Públic de la fotografia
La	bona	gestió	que	s’està	fent	del	patrimoni	fotogràfic	al	nostre	

territori	queda	recolzada	per	l’èxit	que	tenen	les	exposicions	de	
fotografia	als	museus	i	centres	d’art.

Les	exposicions	de	fotografia	són	un	dels	productes	estrella	dels	
museus.	Atreuen	a	una	àmplia	tipologia	de	públic	ja	que	la	foto-
grafia	treballa	a	diversos	nivells,	el	que	permet	que	tant	el	públic 
especialitzat com el públic més general	trobi	punts	d’interès	en	la	
proposta.	La	fotografia	neix	de	la	realitat	i	aquest	principi	de	veris-
me	fa	que	el	públic	no	especialitzat	pugui	sentir-se	còmode	a	l’hora	
de	descodificar		uns	continguts	gràcies	a	la	seva	experiència	de	
vida,	sense	recórrer	a	formació	especialitzada	o	coneixements	es-
pecífics	en	la	matèria.	D’altra	banda,	el	públic	especialitzat	troba	en	
l’exposició	una	experiència	estètica	d’aproximació	directa	a	l’obra	
de	l’autor	que		d’altra	banda	pot	enriquir	el	seu	coneixement	a	par-
tir	de	les	diverses	activitats	organitzades	al	voltant	de	l’exposició,	
com	poden	ser	conferències,	publicacions	o	visites	guiades	especia-
litzades.	Aquest	públic	especialitzat	sol	estar	vinculat	amb	la	foto-
grafia	tant	a	nivell	amateur,	professional,	docència,	col·leccionisme,	
investigació,	crítica	d’art,	etc.	

Aqui	presentem	uns	exemples	de	nº	de	visitants	a	les	últimes	
exposicions	de	fotografia	programades	a	la	ciutat	de	Barcelona:

MACBA L’Arxiu	Universal	 Oct	08-Gener	2009	 45.145	visitants	

CCCB Brangulí.	Barcelona	1909-45 Juny-Nov	2011 49.427	visitants	

CaixaForum	Barcelona Imágenes	de	un	mundo	flotante.	J.	H.	Lartigue Maig-Oct	2010 121.873	visitants	

MNAC La	Maleta	Mexicana Oct	11-	Gener	2012 54.788	visitants	
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2.2.2 ALTRES MODELS DE DIFUSIÓ

Tal	i	com	s’ha	dit	abans,	l’èxit	de	public	de	les	exposicions	de	
fotografia	és	una	feina	tant	dels	museus	que	gestionen	patrimoni	
fotogràfic,	com	de	centres	culturals	que,	tot	i	no	gestinar-ho,			fan	
una	tasca	compromesa	de	difusió	d’aquest	patrimoni	i	han creat un 
segell de qualitat al voltant de la seva programació de fotografia.

•	 CaixaForum	te	com	a	missió	fer	difusió de la cultu-
ra.	Vol	arribar	a	una	gran	tipologia	de	públics,	pel	que	fa	una	
programació	tant	d’exposicions	com	de	música	o	activitats	
infantils,	per	exemple.	Dins la programació expositiva, les ex-
posicions de fotografia són un dels seus forts, amb una tasca 
de	difusió	de	la	fotografia	nacional	però	sobre	tot	internacio-
nal,	apropant	al	públic	autors	i	temàtiques	que	ens	permeten	
entendre	la	societat	on	vivim.	Fundació	La	Caixa	convoca	
cada	dos	anys	els	premis	i	beques	FotoPres,	a	més	de	recolzar	
econòmicament		la	conservació	i	difusió	d’arxius	fotogràfics,	
com	ha	estat	el	finançament	de	la	digitalització	de	l’arxiu	foto-
gràfic	del	Centre	Excursionista	de	Catalunya,	per	exemple.

•	 El Centre de Cultura Contemporània (CCCB) té com 
a	objectiu	explicar la ciutat contemporània a través de diver-
sos llenguatges artístics i expositius.	Les	exposicions	de	foto-
grafia	han	format	part	de	la	seva	programació	des	dels	seus	
inicis	l’any	1994,	tant	amb	mostres	individuals	com	col·lectives,	
on	la	ciutat	i	la	vida	urbana	ha	estat	sempre	al	centre	del	seu	
discurs. El CCCB ha situat a la fotografia dins el discurs con-
temporani de l’art i	la	reflexió	sobre	com	la	cultura	ens	permet	
entendre el mon on vivim, creant un segell de qualitat entorn 
a	la	seva	programació.

•	 La Virreina Centre de la Imatge ha centrat la seva 
programació	en	la	difusió	de	la imatge com a llenguatge con-
temporani	des	del	2007,	quan	Iván	de	la	Nuez	va	ser	nomenat	

director	i	va	definir	unes	línies	d’actuació	entorn	a	la	imatge,	
fet	que	inclou	fotografia	i	vídeo	en	totes	les	seves	expres-
sions	contemporànies.	És	un	espai	que	entén	la	imatge	com	a	
llenguatge	artístic	i	que	vol	generar	debat	i	reflexió	entorn	a	la	
cultura	visual	a		través	de	diverses	activitats	de	difusió	dirigi-
des	a	públics	especialitzats.
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2.3 CONTEXT DE L’ACTIVACIÓ PATRIMONIAL

2.3.1 FONS FOTOGRÀFIC PARE BONAVENTURA UBACH

• Un monjo viatger
El	Pare	Bonaventura	Ubach	va	néixer	a	Barcelona	al	1879.	Va	

entrar	de	novici	al	monestir	de	Montserrat	als	14	anys	i	va	ser	
ordenat	al	1902.	Des de l’etapa d’estudiant va manifestar un gran 
interès per l’estudi de la Bíblia, fet	pel	qual	va	aprendre	grec	i	he-
breu,	llengües	que	posteriorment	va	ensenyar	a	Montserrat		fins	al	
1906,	quan	marxà	a	Jerusalem	com	a	professor	de	llengües	orien-
tals	–àrab,	hebreu	i	siríac	–	a	més	de	les	occidentals	–grec	i	llatí	-	.	
Al	mateix	temps	que	exercia	la	docència,	estudiava	sobre	el	terreny	
la	geografia	i	l’arqueologia	palestinenques,	en	estreta	relació	amb	
l’Ecole Biblique dels dominics de Jerusalem. 

El Pare Ubach, tenia un interès particular a “obtenir 
un coneixement experimental del país bíblic, i per això 
recórrer en totes direccions, com més vegades i com 
més extensions millor, les regions relacionades amb la 
Bíblia. S’havia fet càrrec de la necessitat de veure per 
a poder comprendre millor i sobre tot per retenir. Creia 
insuficient l’estudi de la geografia bíblica, si només es 
feia damunt d’un llibre. (...) Va anar a les terres beneï-
des per dels profetes, de Jesús i Maria i dels apòstols, 
per interrogar el seu passat.” (Diaz i Carbonell, 1962, p. 
47)

	Durant	la	seva	primera	estada	a	Jerusalem,	entre	1906	i	1910	
es	van	assentar	diversos	fets	que	van	definir	la	seva	trajectòria	com	
a	biblista:	d’una	banda	el	fet	de	voler	conèixer de primera mà els 
llocs bíblics,	com	hem	dit	abans;		d’altra	banda	neix	la	idea	de	crear 
un Museu Bíblic a Montserrat	,	per	il·lustrar	als	joves	monjos	a	
través d’objectes que ajudessin a entendre millor la Bíblia. Aquest 
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museu és la llavor de l’actual Museu de Montserrat i és el que avui 
forma	la	col·lecció	d’arqueologia	del	mon	antic,	una	col·lecció	de	
referència	per	a	estudiosos	de	les	cultures	de	l’antic	orient.

Amb	aquesta	voluntat	de	fer	comprensible	i	accessible	el	Text	
Sagrat, el Pare Ubach va traduir la Bíblia al català, que avui es 
coneix	com	a	Bíblia	de	Montserrat.	D’aquesta	publicació	va	néixer	
un	nou	gran	projecte,	que	va	ser	publicar	una	Bíblia il·lustrada amb 
fotografies,	per	poder	explicar	amb	imatges	els	textos	sagrats	i	els	
llocs	on	van	transcórrer	els	fets.	La	incorporació	de	la	fotografia	
als	els	seus	viatges	no	té	una	finalitat	de	souvenir	turístic,	sinó	que	
respon	al	mateix	origen	que	la	col·lecció	d’arqueologia	bíblica,	com-
prendre	millor	els	textos	sagrats.

El seu primer gran viatge	va	ser	el	Viatge	al	Sinaí,	on	va	fer	el	
recorregut que es narra al llibre de l’Èxode. Aquest viatge el va 
publicar	a	mode	de	dietari12	al	1913	i	ja	inclou	fotografies.	Des	del	
1913	va	estar-se	a	Roma	i	no	tornarà	a	viatjar	fins	al	1922,	quan	
empren	el	seu	viatge per terres de l’antiga Mesopotàmia. El segon 
viatge	que	empren	serà	per	les	regions	de	l’	Iraq			i	durà	ben	bé	un	
any;	Bagdad	serà	el	seu	campament		base,	des	d’	on	planificarà	
les	rutes	i	seguirà	aplegant	peces	pel	Museu	Bíblic	de	Montserrat.	
Al	final	de	la	seva	vida	va	deixar	preparat	per	a	la	seva	publicació	
un	dietari	d’aquest	viatge	(Ubach,	2010),	que	va	sortir	a	la	llum	al	
2010.	Aquest	objectiu	d’il·lustrar	la	Bíblia	el	van	portar	a	fer	més	
viatges	entre	1928	i	1950,	on	va	tornar a visitar el Sinaí, el desert 
de Negheb, Cades i altres llocs de la Transjodània, per	exemple.	
Tant	pels	dietaris	publicats	com	pels	quaderns	de	viatge	que	es	con-
serven	a	l’Abadia,	podem	veure	com	la fotografia té un paper pro-
tagonista en els seus viatges, hi ha la voluntat de recollir objectes, 
però	també	d’	imatges	que	ajudin	a	entendre	els	passatges	bíblics,	
on	inclou	paisatge,	vida	quotidiana,	arqueologia	i	retrats,	ja	que	la	

12  Ubach, Bonaventura (1959). El Sinaí. Viatge per l’Aràbia Pètria cercant les petjades 
d’Israel. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.



Fons fotogràfic pare Ubach | 23

• Els viatges i la fotografia

Quan	el	Pare	Ubach	fa	el	seu	primer	viatge	pel	Sinaí	acompan-
yat	de	la	seva	càmera,	feia	més	de	50	anys	que	s’havien	impulsat	
les	primeres	missions fotogràfiques, sobre	tot	a	França	i	Anglate-
rra,	però	també	al	nostre	país	(Ribalta,	2008).	Els	objectius	de	les	
missions	fotogràfiques	eren	l’educació	popular	i	la	conformació	
d’arxius,		tant		per	l’	impacte	en	la	opinió	pública	com	per		propor-
cionar	materials	pel	relat	històric.	A nivell patrimonial, les missions 
fotogràfiques tenien l’objectiu de fer un inventari patrimonial 
de paisatges i monuments	per		crear	veritables	obres	artístiques,	
que	podien	ser	publicades	com	a	àlbums	fotogràfics	o	ser	material	
d’arxiu.		A	Catalunya	cal	destacar La missió arqueològica -jurídica de 
l’ Institut d’Estudis Catalans a la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça, que 
va	dirigir	Puig	i	Cadafalch	al	1907	(Alcolea	Blanch,	2008).	Comptava	
amb	el	fotògraf	Adolf	Mas,	que	va	fotografiar	exhaustivament	el	
Romànic	Català	del	Pirineu,	deixant	un	testimoni	únic	tant	per	les	
fotografies	com	pels	plànols	i	les	anotacions	dels	arquitectes	d’un	
patrimoni	que	poc	temps	després	va	ser	espoliat		o	destruït.	

 Moltes  eren missions impulsades per l’estat, com una estra-
tègia	més	per	legitimar	la	nació	i	el	discurs	colonial,	però	també 
hi havia particulars que van emprendre viatges amb la intenció 
de fer belles fotografies i comercialitzar-les a través de postals 
o àlbums de	fotos.	Francis	Frith	va	realitzar	dos	llargs	viatges	a	
Egipte,	Sinaí	i	Terra	Santa	entre	1856	i	1860	i	va	publicar	àlbums	i	
col·leccions	de	vistes	estenoscòpiques,	d’àmplia	difusió	a	l’època	
(Balsells,	2007).	La reproducció tècnica inherent a la fotografia 
va potenciar el negoci d’impressió fotogràfica, sent un dels pri-
mers grans fruits del vincle entre la fotografia i els viatges. De la 
profusa	col·lecció	de	postals	del	pare	Ubach	se’n	desprèn	una	rica	
coneixença	de	les	imatges	que	es	produïen	a	l’època,	dels	temes	
més	recurrents	i	dels	recursos	formals	més	habituals	a	l’hora	de	fer	

forma	de	vida	de	la	gent	i	la	seva	comprensió	era	cabdal	a	l’hora	de	
poder	aprofundir	en	la	il·lustració	del	textos	bíblics.	Documentava 
exhaustivament cada imatge i	va	crear	uns	quaderns	per	catalo-
gar	la	fotografia	on	encloïa	la	ubicació	geogràfica	i	una	descripció	
icònica	de	la	imatge,	amb	una	clara	voluntat	de	que	la	seva	feina	es	
pogués	entendre	quan	ell	ja	no	hi	fos.

Aquesta	Bíblia	il·lustrada	es	va	acabar	convertint	en	un	obsessió	
i	emprenia	viatges	per	trobar	una	única	imatges	tal	i	com	ens	expli-
ca	el	seu	biògraf:	“A voltes per a una sola fotografia li calia un llarg 
esforç. << Sis jorns de barrinar i de caminar acaba de costar-me una 
fotografia>> (Diaz	i	Carbonell,	1962,	p.	147).	Finalment	el projecte 
de la Bíblia Il·lustrada va quedar interromput perquè	es	va	acabar	
el	finançament	i	va morir amb només tres volums publicats de la 
seva Bíblia Il·lustrada.	Tots	aquest	negatius	que	va	produir	du-
rant	els	seus	viatges,	van	quedar	emmagatzemant		a	un	armari	de	
l’Escriptorium	Bíblicum	sense	tornar	a	veure	la	llum.
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imatges	amb	una	bona	composició	visual.	

La fotografia també ha estat molt vinculada des dels seus inicis 
al mon del llibre (Ortega García, 2003). De seguida van quedar 
patents	la	capacitat	il·lustrativa	que	tenia	i	les	possibilitats	que	pre-
sentava	per	aplicar-la	en	els	diferents	camps	del	coneixement,	de	
manera	que	ràpidament	es	va	començar	a	incloure	en	publicacions	
de	tota	mena,	ja	fos	com	a	il·lustració	de	textos	o	com	a	contingut	
principal.	Val	a	dir	que	al Pare Ubach l’havien influenciat molt els 
llibre de viatges publicats a l’època on el relat en primera perso-
na i les imatges es conjugaven a l’hora d’ apropar  al lector a una 
experiència vital de descoberta i coneixement d’altres cultures13. 

Aquest	context	ens	serveix	per	entendre	el	poder	que	tenia	la	
fotografia	a	l’època	com	a	testimoni	visual,	ja	que	es	convertia	en	
un	document		per	poder	argumentar	o	construir	un	relat	històric,	
tant	d’uns	fets	del	passat	com	a	l’hora	de	refermar	la	idea	de	nació,	
per	exemple.

13  El seu biògraf cita el “Dietari d’un pelegrí”, de mossèn Jacint Verdaguer i “Visions de 
Palestina”, de mossèn Costa i Llobera (Diaz i Carbonell, 1962, p. 54)

2.3.2 DESCRIPCIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC

Tal	i	com	hem	vist	fins	ara,	el	llegat	del	Pare	Ubach	ha	esta	
immens:		d’una	banda	la	col·lecció	d’arqueologia	del	mon	antic,	
d’altra	banda	la	traducció	de	la	Bíblia	al	català	i	en	els	cas	que	ens	
ocupa,	una	fons	fotogràfic	dels	seus	viatges	per	terres	bíbliques	que	
a dia d’avui és el gran desconegut de tota la seva tasca intel·lectual 
al voltant de la Bíblia. 

Des	de	la	seva	mort	l’any	1960	aquest	fons	ha	estat	custodiat	
per	l’Escriptorium Bíblicum de l’Abadia de Montserrat, que actual-
ment	dirigeix	el	Pare	Pius.	El	total	del	fons	es	troba	a	un	armari	
d’una	de	les	habitacions	de	l’Abadia,	sense	cap	mesura	de	conser-
vació. 
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Bàsicament	el	fons	es	troba	format	per	un	arxiu	fotogràfic	d’uns		
7.000	negatius14		suportats	en	bases	plàstiques,	principalment	ni-
trat	de	cel·lulosa	però	amb	la	possibilitat	de	que	una	part	del	mate-
rial	estigui	suportat	en	acetat	de	cel·lulosa,	600	plaques	suportades	
en vidre15	i	un	seguit	de	mapes	i	llibres	de	referència	que	contenen	
exhaustius	llistats	on	són	registrades,	numerades,	descrites	i	localit-
zades	totes	les	fotografies.

14  L’Abadia de Montserrat te un arxiu fotogràfic intern però exclusivament de còpies 
a paper. El fet que aquest fons Ubach estigui conformat únicament per negatius l’ha 
deixar al marge de poder ser incorporat com a part de l’arxiu fotogràfic i rebre una 
custòdia apropiada.

15  Annex 2, p 3.

“Diguem aquí quelcom de l’arxiu fotogràfic de la 
Bíblia i la seva disposició, tal com el concebé i el deixà el 
Pare Ubach. Obra d’ ell són la major part de les fotogra-
fies, en nombre total d’unes vuit mil. Tot els clixés van 
numerats i agrupats per centenars, cadascuns amb la 
llegenda corresponent. ¿Com es podrà un servir d’aquell 
material per a il·lustrar un pas bíblic entre tantes mils 
fotografies? A aquest fi el pare Ubach redactà un triple 
catàleg a base de paperetes: 1) Catàleg segons els 
llibres, capítols i versicles de la Sagrada Escriptura, en 
el qual es troben curosament anotats a cada indret els 
números d’arxiu de les fotografies corresponents. 2)
Catàleg on consten per ordre alfabètic el nom de les 
ciutats, pobles, muntanyes, rius i altres llocs geogràfics 
de Palestina i  d’altres països bíblics, dels quals s’ha ob-
tingut una o mes fotografies. 3) Catàleg amb una certa 
distribució de matèries: folklore, arqueologia, beduins, 
àrabs, sedentaris, jueus, pastors, pagesos, animals, 
plantes, paisatges, pous, cavernes, etc. I encara feu un 
altre treball per al maneig de l’arxiu. A fi de controlar 
encara millor el material disponible per a la il·lustració 
d’un versicle concret de la Sagrada Escriptura, va tenir 
la paciència de confeccionar un mapa de Palestina, 
repartit en cartrons. A cada cartró o fragment del mapa 
van anotats amb un simple número d’ordre els indrets 
mencionats en la Bíblia; al número correspon un plec a 
part,  on es troba la documentació referent a l’ indret: 
descripció del lloc segons diferents autors; si ha estat 
visitat personalment pel Pare Ubach, i referències de 
data i fotos tretes; observacions en el cas que encara 
no hagi estat visitat, i quines són les particularitats que 
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s’haurien de tenir en compte el dia de la visita; infor-
macions que s’han aconseguit o que s’han demanat 
a la gent del lloc sobre un punt  a esclarir, etc. Així, en 
arribar l’avinentesa d’una excursió per una zona deter-
minada, no calia al pare Ubach sinó prendre el mapa, 
mirar els números dels llocs compresos en l’itinerari i 
controlar els plecs respectius. En uns pocs moments veia 
tot el que caldria tenir present en el curs del viatge, per 
treure’n així el profit màxim. Una vegada realitzada 
l’excursió, no deixava d’anotar, almenys esquemàtica-
ment, el temps que havia durat; si l’havia realitzada en 
companyia o sol –en el darrer cas mai no oblidava de 
dir que l’havia feta en companyia de l’àngel custodi - ; si 
havia anat amb ase o en camell, a peu o amb automò-
bil; quin havia estat l’itinerari seguit; si era amb  una 
finalitat científica o per complaure una persona amiga;  
anotació de les fotografies obtingudes i, finalment, 
quant havia gastat. Els esquemes esmentats eren una 
guia ràpida que li servia per orientar-se en tot el relatiu 
a la Il·lustració de la Bíblia”. (Diaz i Carbonell, 1962, p. 
221-222).

La temàtica bíblica del fons conviu amb una documentació 
molt valuosa i singular tant per la geografia física com de la geo-
grafia humana que va fotografiar el pare Ubach al llarg dels seus 
viatges. A Espanya cap no existeix cap altre conjunt documental 
d’aquestes característiques, fet que,  unit a l’actualitat dels te-
rritoris de l’orient bíblics pels conflictes internacionals i lluites 
internes, fan d’aquest fons fotogràfic un conjunt patrimonial únic 
al nostre país.

S’inclouen	com	annexos	a	aquest	projecte	els	dos	informes	
resultants	del	diagnòstic	preliminar	de	l’estat	dels	negatius	del	fons	
Ubach.	La	primera	diagnosi	de	l’estat	del	fons	es	va	realitzar	per	



Fons fotogràfic pare Ubach | 27

part	del	CSIC16		al	2010	i	pel	conservador	de	fotografia	Josep	Pé-
rez	al	201117.	L’estat	actual	del	material	presenta	les	degradacions	
habituals	del	pas	del	temps,	però	ambdós	informes	recomanen	la	
ubicació	en	un	lloc	adequat	climàticament	parlant	i	amb	els	mate-
rials	de	conservació	adequats,	per	evitar	futures	acceleracions	en	
la	degradació	que	podrien	fer	que	desapareixes	el	suport	físic	i	el	
contingut	icònic	de	l’arxiu.

Periòdicament	s’han	anat	publicant	imatges	de	l’arxiu,	per	
il·lustrar temes variats relacionats amb els viatges del Pare Uba-
ch,	però	no	s’ha	fet	una	tasca	d’aproximació	a	l’hora	d’inventariar,		
documentar,		conservar		i	difondre	el	contingut	de	l’arxiu.	Hi	ha	
demandes assídues de les imatges dels viatges bíblics del Pare Uba-
ch,	però	no	hi	ha	cap	metodologia	ni	cap	criteri	de	control	d’usos,	
manipulació	i	retorn	de	les	imatges,	fet	que	aguditza	la	fragilitat	del	
fons	i	la	seva	possible	dispersió	si	no	es	crea	una	actuació	estructu-
rada	de	gestió	patrimonial.

16  El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) te un conveni de col·laboració 
amb l’Abadia de Montserrat per estudiar les peces de la col·lecció d’arqueologia del 
mon antic. La digitalització d’aquestes fotografies va ser una acció complementària, 
fruit de la necessitat de tenir imatges inèdites per acompanyar la publicació d’un llibre 
sobre Mesopotàmia de l’arqueòleg del CSIC Jose Ignacio Márquez. El pare Pius li va 
deixar quatre àlbums amb 435 negatius 10x15 cm corresponents al viatge per terres 
de l’ Iraq al 1922-23, que van ser digitalitzats a Madrid. És la única acció de conserva-
ció i digitalització dels negatius que s’ha fet per ara en aquest fons i queda recollida a 
l’informe de l’annex 1. 

17  Annex 2. Aquest informe neix arrel de la redacció d’aquest projecte i es fruit de la vi-
sita que vaig fer amb el conservador Josep Pérez a l’Escriptorium Biblicum de l’Abadia 
on va avaluar la totalitat del fons.
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3. CONCLUSIONS

3.1 ARGUMENTARI DEL PROJECTE

La muntanya de Montserrat és un gran centre d’atracció turís-
tica	que	cada	any	té	dos	milions	i	mig	de	visitants,	en	la	seva	gran	
majoria	turistes.	Però	l’Abadia	de	Montserrat	segueix	sent	un	gran	
centre	de	producció	cultural	i	de	pensament	al	voltant	de	la	religió	
i	la	fe,	amb	un	fort	compromís	amb	el	territori	i	la	llengua	catalana.	
Té	una	editorial	que	cada	any	publica	llibres	vinculats	a	la	recerca	i	
la	cultura	generada	des	de	l’Abadia,	i	un	museu	obert	al	públic	que	
acull	una	rica	pinacoteca	a	més	de	diverses	col·leccions	de	l’Abadia.	

 Els orígens del Museu de Montserrat els trobem a la col·lecció 
d’arqueologia bíblica que va crear el Pare Ubach al llarg dels seus 
viatges per les terres sagrades. Tots aquests viatges van quedar 
documentats amb fotografies que mai es van entendre com a 
peça de museu que calia conservar i difondre. El Pare Ubach volia 
publicar	una	Bíblia	il·lustrada	amb	fotografies,	que	reforcessin	la	
interpretació	dels	textos	i	els	fessin	accessibles	al	lector.	Aquest	
gran	projecte	va	quedar	inconclús	i	des	de	la	seva	mort	al	1960,	
les	fotografies	de	l’arxiu	només	s’han	utilitzat	de	forma	puntual	
per	il·lustrar	els	viatges	i	la	figura	aventurera	del	Pare	Ubach.		Però	
aquest	fons	fotogràfic	té	valor	per	si	mateix:	tant	per	la	geografia	
com	per	la	qualitat	de	les	imatges	ens	trobem	davant	d’un	docu-
ment	únic	de	la	vida	diària	a	un	territori	que	avui	dia	no	només	ha	
canviat	molt,	sinó	que	les	guerres	han	destruït	un	mode	de	vida	i	
la	convivència	ancestral	d’una	població.	Aquest valor testimonial, 
juntament amb la recerca arqueològica del paisatge físic i humà a 
través de la fotografia, fan d’aquest arxiu una peça única que cal 
rescatar de l’oblit i mostrar a les  generacions presents i futures.

Com	hem	vist,	la	fotografia	ha	anat	evolucionant	des	del	seu	
caràcter	de	document,	a	ser	entesa	com	un	llenguatge	patrimonial	
que	havia	de	conservar-se	però	també	difondre	i	donar	a	conèixer	

a la societat. Cada cop més museus incorporen la fotografia a les 
seves col·leccions,	enriquint	els	seus	conjunts	patrimonials	i	am-
pliant	la	tipologia	de	públics	que	s’apropa	als	museus,	ja	que	les	
exposicions	de	fotografia	són	un	dels	productes	estrelles	a	nivell	
de	públic	de	moltes	institucions,	oferint	un	producte	viu	i	que	ens	
permet	conèixer-nos	com	a	societat.	

El fons fotogràfic del pare Ubach el té en custòdia el departa-
ment d’estudis bíblics de l’Abadia.	Tot	i	que	l’Abadia	te	un	arxiu	de	
fotografia	d’us	intern	que	gestiona	exclusivament	còpia	fotogràfica,	
la singularitat del contingut del material i la relació directa amb 
la col·lecció d’arqueologia del mon antic, aconsella la cessió de  la 
gestió del fons al MDM ,	incorporant-lo		com	a	una	col·lecció	més	
del	seu	fons	patrimonial,	per		beneficiar-se	tant	de	les	eines	de	ges-
tió	documental,	com	de	les	seves	estratègies	de	difusió	patrimonial	
a	l’hora	de	donar	a	conèixer	el	contingut	del	fons	fotogràfic.

La	fotografia	té	unes	singularitats	a	nivell	de	fragilitat	dels	
materials	i	de	gestió	documental	que	fan	necessari	establir	unes	
pautes	d’actuació	consensuades	que	tinguin	en	compte	tant	les	
necessitats	específiques	del	fons	per	la	cronologia	i	composició	
química	dels	materials,	com	les	característiques	de	la	institució	i	el	
seu	model	de	gestió	i	difusió.	Com	hem	vist,	a	dia	d’avui	no	hi	ha	
una	política	pública	de	gestió	patrimonial	en	fotografia	que	defi-
neixi	unes	pautes	consensuades	i	comunes	en	relació	a	la	conserva-
ció,	catalogació,l’accés	o	l’explotació	dels	fons.	Aquestes	decisions	
queden	en	ma	de	cada	institució	i	la	seva		bona	voluntat	a	l’hora	de	
seguir	unes	bones	pràctiques	en	gestió	de	patrimoni	fotogràfic.

Aquest projecte és una guia d’actuacions a l’hora d’activar el 
fons fotogràfic del pare Ubach amb una  proposta de gestió inte-
gral del fons pel MDM, que	vol	tenir	en	compte	tant	les	necessitats	
del	fons	fotogràfic,	les		característiques	de	la	institució,	com	la	bona	
resposta	social	que	hi	ha	envers	a	la	fotografia	com	a	proposta	de	
consum	cultural.	Això	suposa	definir	unes	directius	bàsiques	que	
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puguin	guiar	al	Museu	en	el	procés	de	conservació,	digitalització	i	
catalogació	de	l’arxiu,	per		poder	comptar	amb	un	arxiu	consultable	
que	sigui	gestionat	i	difós	de	forma	integral,	amb	una	flexibilitat	a	
en	quant	a	seva	gestió,	que	el	faci	viable	econòmicament	parlant.	

•	 Des del punt de vista de la conservació,	s’han	tingut	en	
compte	-a	partir	dels	informes	recollits	als	annexos	1	i	2-	les	carac-
terístiques	dels	components	químics	dels	suports	fotogràfics	per	
definir	unes	pautes	d’actuació	per	a	la	correcta	conservació	i	alhora	
fer	accessible	les	fotografies	a	partir	de	la	digitalització	i	catalogació	
del	fons	fotogràfic.

•	 Des del punt de vista de la difusió,	s’ha	tingut	en	compte	la	
gran	acceptació	de	la	fotografia	com	a	proposta	de	consum	cultu-
ral,	amb	diverses	idees	de	difusió	que	farien	accessible	la	recerca	
bíblica	del	Pare	Ubach	a	través	de	les	seves	fotografies,	i	donaria	
a	conèixer	al	gran	públic	el	constant	compromís	amb	la	cultura	de	
l’ordre	benedictina	de	l’Abadia	de	Montserrat.

•	 Des del punt de vista de la viabilitat,	s’ha	tingut	en	comp-
te	el	caràcter	únic	i	singular	del	fons	com	una	estratègia	bàsica	a	
l’hora	de	crear	col•laboracions	que	permetin	fer	viable	econòmica-
ment	la	gestió	del	fons.

La	voluntat	d’aquest	projecte	és	oferir	una	guia	útil	i	flexible	
d’actuacions,	a	més	de	voler	ser	també	un	document	que	valoritza	
i	posa	l’atenció	en	la	necessitat	d’actuar	amb	cert	constrenyiment	
si	volem	que	aquest	singular	fons	fotogràfic	arribi	a		generacions	
presents	i	futures.
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3.2 DAFO A MANERA DE RESUM

Aquest	anàlisi	DAFO	ens	serveix	per	justificar	la	redacció	
d’aquest	projecte.

                                   DEBILITATS

Si la institució no es compromet en la conservació de l’arxiu, tot 
aquest material es podria arribar a perdre, per la fragilitat del suport 
fotogràfic.

El MDM no gestiona patrimoni fotogràfic i te una manca de personal 
en quan a cobrir les necessitats específiques de l’arxiu.

Edat avançada del pare Pius (83 anys), únic deixeble viu del pare 
Ubach, que podria enriquir, a partir de recaptar memòria oral, la in-
terpretació de les imatges.

                                            AMENACES

Context de crisis econòmica pot dificultar trobar fonts de finançament 
per impulsar les actuacions que calen per gestionar el fons fotogràfic.

Poca repercussió d’un producte cultural vinculat a la Bíblia.

                                                      

                                                FORTALECES

Aquest projecte és un primer pas a l’hora de que l’Abadia i el MDM 
prenguin mides per custodiar aquest patrimoni. 

El perfil professional del personal del MDM és molt polivalent i amb 
una formació adequada podria gestionar el fons, recolzant-se en les 
recomanacions i la bibliografia d’aquest projecte.

Des de l’Escriptorium Bíblicum i la Fundació Abadia 2025 s’ha manifes-
tat la voluntat d’emprendre accions per poder conèixer la totalitat del 
contingut de les imatges i poder-les interpretar a partir dels coneixe-
ments bíblics del Pare Pius.

OPORTUNITATS

Singularitat de l’arxiu pel seu valor històric i patrimonial. Aquest factor 
pot facilitar la cerca de fonts de finançament i la col·laboració amb 
fundacions privades implicades en la difusió de la cultura.

La fotografia és un llenguatge artístic de gran acceptació a nivell de 
consum cultural.



SEGONA PART
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Com hem vist a l’argumentari, cada vegada més museus incor-
poren	la	fotografia		a	les	seves	col·leccions	d’art.	La	fotografia,	però,	
te	unes	necessitats	determinades	tant	per	la	tipologia	de	material	
com	per	ser	un	artefacte	a	cavall	entre	el	document	i	la	obra	d’art	i	
requereix	d’una	gestió	complexa	i	acurada.

La	col·lecció	d’arqueologia	del	mon	antic	no	només	és	l’origen	
del	Museu	de	Montserrat,	sino	que	es	complementa	i	articula	de	
forma	sòlida	i	enriquidora	amb	el	fons	fotogràfic	del	pare	Ubach,	on	
peça	i	imatge	queden	en	relació	i	documenten	de	forma	fideligna	
el	gran	projecte	al	voltant	de	la		Bíblia	del	Pare	Ubach.	A	més	de	la	
relació	patrimonial	amb	la	resta	de	la	col·lecció,	el	MDM	és	la	insti-
tució	idònia	per	conservar,	documentar	i	fer	difusió	del	fons.

Es	per	això	que	aquest	projecte	final	de	màster	vol	ser	una	eina	
per	poder	assolir	aquesta	proposta	d’incorporació	del	fons	com	a	
nova	col·lecció,	amb	un	pla	de	gestió	integral	del	fons	fotogràfic	
que	serveixi	com	a	pauta	a	l’hora	de	fer	qualsevol	actuació,	per	
organitzar	i	estructurar	tant	els	processos,	com	les	necessitats	de	la	
institució	i	dels	suports	fotogràfics.	Aquest	pla	de	gestió	integral	el	
que	vol	posar	de	manifest	és	la	necessitat	de	dissenyar	una	actua-
ció	lligada	i	interconectada,	com	a	la	millor	estratègia	per	a	la	bona	
conservació	de	materials	i	la	optimització	de	recursos,	tant	humans	
com tècnics.

Per	justificar	aquesta	intervenció	i	valorar	de	quina	forma	es	pot	
veure	reflectida	la	conservació	del	fons	a	nivell	de	difusió,	la	part	
central	del	projecte	desenvolupa	una	proposta	d’exposició	tempo-
ral “Viatge al Coneixement. La mirada fotogràfica del pare Ubach 
sobre els territoris bíblics de l’orient”,que	podria	itinerar	per	seguir	
la	política	de	difusió	patrimonial	de	la	institució,	o	enriquir	amb	els	
interactius	la	sala	d’arqueologia	del	mon	antic	del	MDM,	degut	a	la	
versatilitat	de	la	proposta.
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4. MISSIÓ

La	missió	d’aquest	projecte	és	oferir	un	model	de	gestió	integral	
a	través	d’un		pla	bàsic	d’actuacions	per	a	la	valoració	i	activació	del		
fons	fotogràfic	del	Pare	Ubach,	amb	el	propòsit	de	que	el		Museu	
de	Montserrat		el	pugui	conservar	i	gestionar	per	evitar	la	seva	de-
gradació	i	donar	a	conèixer	el	contingut	del	fons	a	través	de	diver-
ses	propostes	de	difusió.
4.1 OBJECTIUS

4.1.1 OBJECTIUS PATRIMONIALS:

•	 Donar	a	conèixer	el	fons	fotogràfic	del	Pare	Ubach		
•	 Desenvolupar	una	política	de	conservació	que	eviti	

la	degradació	dels	materials,	la	pèrdua	de	les	imatges	i	de	la	
informació	complementària.

•	 Recollir	memòria	oral	del	Pare	Pius,	únic	deixeble	viu	
del	Pare	Ubach	,que	te	83	anys.

4.1.2 OBJECTIUS INSTITUCIONALS:

•	 Incorporar del	fons	fotogràfic	com	a	una	col·lecció	
més del Museu de Montserrat.

•	 Dinamitzar	i	difondre	el	fons	per	part	del	MDM.
4.1.3 OBJECTIUS DE VIABILITAT

•	 Crear	un	model	de	gestió	que	sigui	abastable	a	nivell	
econòmic

4.1.4  OBJECTIUS DE PúBLIC

•	 Ampliar	el	perfil	de	públic	del	MDM



Fons fotogràfic pare Ubach | 34

5. PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DEL FONS FOTO-
GRÀFIC DEL PARE BONAVENTURA UBACH

La	gestió	del	patrimoni	fotogràfic	ve	definida	per	la	fragilitat	dels		
suports	i	materials	que	la	conformen.	A	l’hora	de	fer	una	salva-
guarda	el	més	acurada	possible	dels materials,	però	també	fer	una	
difusió	que	permeti	tant	la	sostenibilitat econòmica del	fons	com	
l’accessibilitat	a	aquestes	imatges	per	part	del	gran	públic,	s’ha	
de	treballar	en	tot	moment	tenint	en	compte	uns	objectius	i	una	
metodologia	idònia	de	treball	per	poder-los	assolir	sense	fer	malbé	
el material.

Un	pla	de	gestió	integral	ens	permet	coordinar	totes	les	accions	
a	partir	d’una	mateixa	metodologia	de	treball	en	tots		els	proces-
sos,	a	l’hora	de	desenvolupar	una	feina	coherent	i	estructurada	
que	articuli	tot	el	fons,	per	poder	estudiar	i	donar	a	conèixer	el	seu	
contingut.	

Tenir	uns	objectius	definits	de	què es vol fer	amb	el	fons	foto-
gràfic	ens	permetrà	decidir	cóm s’actua	sobre	aquest	fons,	organit-
zant	cada	una	de	les	intervencions	en	funció	dels	objectius	i	tenir	
sempre	en	compte	l’equilibri	entre	la	conservació	i	la	difusió	-	dues	
accions	oposades	respecte	a	l’estabilitat	dels	materials-	a	l’hora	de	
controlar	possibles	degradacions	o	males	manipulacions	del	mate-
rial.

Aquest projecte defineix un model de gestió suficientment 
sòlid per custodiar de forma eficient els materials, però suficien-
tment flexible a l’hora d’adaptar-se a un ampli ventall de possibili-
tats tant econòmiques com de recursos humans un cop conegut el 
contingut exacte del fons i definides les accions a desenvolupar.

Les	accions	definides	a	continuació	s’han	d’entendre	com	feines	
que	es		desenvolupen	en	paral·lel,	però	amb	especificitats	dife-
rents,	que	en	tot	moment	s’han	de	interelacionar	per	la	seva	bona	
evolució	i	optimització	de	recursos.
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5.1 ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS

5.1.1 INVENTARI 

Fer	un	inventari	és	el	primer	pas	a	l’hora	de	conèixer	el	total	del	
contingut	de	l’arxiu	per	poder	pressupostar	tant		la	conservació	a	
nivell	de	materials,	com	la	digitalització	del	total	del	fons	fotogràfic,	
incloent	negatius,	quaderns,	mapes	i	tot	allò	que	el	Pare	Ubach	
va	vincular	a	la	seva	tasca	fotogràfica	i	que	avui	dia	ens	permet	
interpretar	el	contingut	de	les	imatges.	A partir de l’ inventariat 
del fons fotogràfic no només podrem pressupostar el cost final de 
l’actuació, sinó que també podrem determinar el volum final  del 
fons un cop guardat en materials de conservació	per	poder	pre-
veure	o	dissenyar	un	espai	climàticament	estable	on	poder	ubicar	
de	forma	definitiva	el	fons	fotogràfic.

Aquest	inventari	també	té	la	funció	de	ser	un	document	que	ens	
possibilita	deixar	constància	gràfica	i	escrita	de	l’estat	de	l’arxiu	tal	i	
com	el	va	deixar	l’autor,	com	una	eina	més	d’estudi	del	fons	foto-
gràfic,	sobre	tot	a	partir	del	moment	en	que	es	guardi	en	materials	
de	conservació	i	desaparegui	el	seu	ordre	inicial	per	assolir	l’ordre	
de	gestió	patrimonial		de	la	institució.

L’ inventari és una eina bàsica que ens permetrà conèixer la 
organització interna de l’arxiu i definir l’estratègia  idònia per a  
la seva conservació, digitalització i catalogació posterior. És molt 
important	conèixer	de	forma	exhaustiva	el	contingut		de	l’arxiu	
a	l’hora	de	poder	crear	un	quadre	de	classificació	amb	sèries	i	
subsèries	que	podrien	definir	tant	la	catalogació	com	possibles	
calendaris	de	treball	un	cop	avaluat	el	fons	per	un	conservador.	

En	resum,	un	inventari	ens	permet:
•	 Pressupostar	els	materials	de	conservació
•	 Pressupostar	la	digitalització	dels	negatius	i	dels	

documents 
•	 Conèixer	l’estructura	interna	del	fons	i	definir	un	

quadre	de	classificació
•	 Detectar línies d’ actuació segons l’estructura del 

fons	i	les	necessitats	de	la	institució
•	 Calcular	l’espai	final	que	necessitarem	per	emmagat-

zemar	el	fons	en	condicions	climàtiques	controlades

5.1.2 CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Un	cop	es	conegui	el	contingut	del	fons	gràcies		a	l’	inventari,	cal	
organitzar	la	conservació	del	fons.	Els negatius fotogràfics tenen 
una base química que els fa ser uns suports molt fràgils, amb risc 
de desaparèixer físicament tant si no s’intervé com si es fa una 
mala manipulació dels materials.	És	una	tècnica	relativament	nova	
que	en	els	últims	anys,	abans	de	l’arribada	de	la		fotografia	digi-
tal,	va	poder	estabilitzar	els	seus	components	químics	per	oferir	
una durada i una evolució més controlada. Però els materials que 
conformen	l’arxiu	fotogràfic	del	Pare	Ubach	tenen	una	cronologia	
que	va	dels	anys	10	als	anys	50	del	segle	passat,	una	època	en	que	
els	materials	eren	poc	estables	i	que	avui	dia	ja	presenten	determi-
nades	patologies	de	degradació,	que	una	estratègia	de	conservació	
preventiva	podria	controlar	i	frenar	en	el	temps.	

A	l’hora	d’establir	pautes	de	conservació	del	fons	fotogràfic,	és 
primordial que l’arxiu el visiti un conservador de fotografia que 
pugui avaluar l’estat de conservació i donar unes pautes acords a 
les necessitats dels materials, oferint	un	calendari	d’actuacions	a	
curt,	mig	i	llarg	termini	que	faci	abastable	per	part	de	la	institució	
la	conservació	de	l’arxiu.	El	conservador	de	fotografia	Josep	Pérez	
Pena 18va	visitar	el	fons	fotogràfic	al	novembre	del	2011;	de	la	seva	
visita	se’n	desprenen	certes	recomanacions	específiques,	derivades	
tant	de	la	tipologia	del	material,	del	volum	del	fons	com	pel	tipus	
d’ubicació actual:

18  Annex	2
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•	 Identificació de materials: Donat el tram cronològic 
que	cobreix	el	període	de	producció	del	fons	hi	podem	trobar	
bases	plàstiques	barrejades	i	de	diferent	naturalesa	en	compo-
sició (nitrat i acetat de cel·lulosa). Seria recomanable estudiar 
detingudament	el	conjunt	i	establir	unes	línies	de	segregació	
de	materials	segons	la	seva	naturalesa	que	ajudés	a	optimitzar	
la seva conservació. 

•	 Materials de protecció íntima: Els	sobres	i	àlbums	
originals	estan	fabricats	en	materials	antics	que	no	responen	
a	les	bases	científiques	que	regeixen	avui	dia	l’arxivat	de	les	
fotografies.	Poden	conservar-se	com	estan	durant	un	temps	
cautelar i sobretot si es mantenen les adequades constants 
ambientals	a	l’espai	d’arxiu.	Es	recomana,	però,	traslladar	les	
plaques	a	sobres	de	paper	lliure	d’àcids,	els	negatius	a	fundes	
de	conservació,		i	guardar-ho	en	caixes	de	conservació	preven-
tiva.	

•	 Els resultats del Test AD19	faciliten	la	determinació	
de	terminis	de	supervivència	dels	suports;	establiment	de	
mesures	de	contenció	del	deteriorament;	intensitat	i	extensió	
d’aquestes;	i	situen	les	bases	per	a	l’establiment	d’una	plani-
ficació	d’intervencions	de	salvaguarda	en	casos	d’esgotament	

19  El test AD desenvolupat pel IPI/RIT és un sistema d’anàlisi de l’estat d’acidesa de 
fons fotogràfics i cinematogràfics suportats en acetats de cel·lulosa de cares a establir 
el temps de pervivència dels objectes abans de que entrin en alt risc d’afectació per 
síndromes de deteriorament de les bases plàstiques. La metodologia d’aplicació 
consisteix en la instal·lació durant un termini curt de temps d’unes tires de paper que 
ven l’empresa fabricant en contacte amb el material a analitzar. A continuació es 
procedeix a la comprovació de canvis de color de les tires, que es poden relacionar 
amb una escala que permet la valoració de l’estat d’acidesa dels objectes, i, a partir 
d’aquesta dada i en combinació amb les de les condicions termohigromètriques del di-
pòsit s’ofereix una fórmula per a conèixer el temps disponible fins al llindar d’entrada 
en degradació. El sistema es pot aplicar també a l’anàlisi de suports a base de nitrat 
de cel·lulosa però sols en quant a la determinació del grau d’acidesa, ja que la resta 
de càlculs de previsió de terminis no han estat desenvolupats.  www.imageperma-
nenceinstitute.org/imaging/ad-strips
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del	temps	de	reacció.	
•	 Previsions	d’evolució	futura,	riscos	potencials	i	de-

terminació	de	temps	de	reacció.
•	 Monitoratge: Delegat	en	un	conservador	o	fer	for-

mació	específica	del	personal	que	hagi	de	veure’s	implicat	en	
la	gestió	futura	de	l’arxiu,	implementa	una	pauta	d’observació	
del	material	i	reserva	de	dades	per	tal	de	detectar	possibles	
símptomes	de	futures	patologies,	a	l’hora	que	contribueix	al	
costum	de	tractament	dels	fons	en	un	entorn	de	bons	usos.

•	 Espai i ambient d’emmagatzematge: L’arxiu	es	pot	
reubicar en mobiliari de naturalesa més adequada. Actualment 
es	troba	en	un	armari	de	fusta,	que	és	un	material	específica-
ment	contraindicat	per	a	l’emmagatzematge	de	fotografies,	i	
es	podria	millorar	o	optimitzar	el	control	d’humitat	i	tempera-
tura.

5.1.3 DIGITALITZACIÓ

Una	altra	estratègia	de	conservació,	que	a	més	ens	permet	
conèixer	el	contingut	del	fons	és	la	digitalització.	La digitalització 
és la conversió d’una imatge analògica en una imatge numèrica. 
Aquesta	pràctica	està	cada	vegada	més	generalitzada	entre	els	
arxius,	que	entenen	que	amb	aquesta	acció	obtindran	una	millor	
conservació dels seus originals analògics i sobre tot un millor accés.  
El resultat de la digitalització és la transformació d’un patrimoni 
fotogràfic físic, en imatge virtual, fet que te moltes avantatges 
però també algun inconvenient.	La	digitalització	és	un	repte	que	
requereix	d’una	metodologia	de	treball	i	d’unes	infraestructures	
adequades	;	ha	d’haver	una	planificació	a	l’hora	de	poder	assegurar	
la	vigència	i	utilitat	d’aquestes	imatges	i	rentabilitzar	el	treball	de	
conversió	(Iglesias,	2008).
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ni	de	com	aniran	evolucionant	els	formats	a	nivell	de		compati-
bilitat.		Això	s’ha	de	tenir	en	compte	quan	es	digitalitza	un	fons	
fotogràfic,	tant	a	nivell	de	gestió	com	a	nivell	de	pressupost,	ja	
que el manteniment dels contenidors digitals té un cost.

	En	el	cas	que	ens	ocupa,	la	digitalització	de	l’arxiu	fotogràfic	és	
primordial,	ja	que	ni	el	Pare	Ubach	ni	els	seus	deixebles	van	fer	cò-
pies	de	la	totalitat	de		les	imatges,	per	tant	bàsicament	coneixem	el	
contingut	de	les	imatges	a	partir	de	les	anotacions	que	va	deixar	als	
seus	quaderns.	Una	queixa	del	director	de	L’	Escriptorium Bíblicum 
i	fet	pel	que	va	néixer	aquest	projecte,	era	la	necessitat	de	conèixer	
la	totalitat	de	les	imatges	que	conté	l’arxiu,	per	poder	posar	en	
valor	tota	la	tasca	del	monjo,	però	també	per	poder	accedir	a	la	
totalitat	el	contingut	icònic	del	fons,	avui	dia	encara	desconegut.

Especificacions	en	quant		a	format	i	compressió:	
CÀMERA MÀSTER CÒPIA TREBALL
RAW TIFF	/Màster JPG	/Necessitats	concretes
Negatiu	en	brut Correccions mínimes Mida	visualització	web,	72	ppp

 Metadades Mida		publicació,	300	ppp

Recomanacions: 

•	 S’ha d’organitzar el material prèviament a la digi-
talització, prioritzant	aquells	materials	més	inestables	a	nivell	
de  conservació, o aquells que tenen més demanda a nivell de 
consulta	o	difusió,	per	exemple.	Ha	d’haver	un	control	d’aquest	
materials	a	nivell	de	numeració	i	organització	interna,	a	l’hora	
de	tenir	un	control	de	gestió	de	l’arxiu	digital.

•	 Es recomana com a dispositiu de captura utilitzar 
una càmera digital reflex	amb	un	CCD	i	una	òptica	de	qualitat.	
S’aconsella	que	aquesta	feina	la	faci		una	persona		amb	co-
neixements	de	conservació	i	fotografia	històrica	,	per	donar	un	
tracte	adequat	als	materials	i	poder	detectar	patologies	durant	
la	manipulació.	

•	 Establir les característiques tècniques de les imatges 
digitals que volem obtenir: resolució espacial, profunditat, es-
pai de color, format i tipus de compressió, metadades20, etc.

•	 Establir un protocol de control de qualitat	del	arxius	
digitals resultants, en quan a to,color, detall i soroll de la imat-
ge. 

•	 Al	tractar-se	de	negatius	que	no	tenen	imatge	
original	de	referència,	en	la	post	producció	s’haurà	d’establir	
un	protocol	d’actuació	respectuós	amb	les	característiques	
cromàtiques	i	tècniques	del		material	i	el	període	en	que	va	
ser	produït,	buscant	imatges	de	referència	que	puguin	guiar	
aquest	procés	de	positivat	del	negatiu	digital.

•	 S’ha de dissenyar un pla de viabilitat d’aquests 
materials ja que no es coneix la vida útil dels suports digitals 

20 A l’hora de digitalitzar un fons fotogràfic s’han d’incloure unes metadades (dades 
sobre dades)  que permetin gestionar amb fluïdesa els arxius digitals resultants, 
generant una correlació a nivell de dades i normes de descripció entre la catalogació 
dins el programari de gestió documental i els contenidors digitals de les imatges. Es 
recomanable tenir en compte estàndards internacionals com els sistema OAIS, Dublin 
Core o Sepiades a l’hora d’organitzar l’arxiu digital. (Iglesias, 2008)
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MuseumPlus.
•	 Definir	una	normativa	per	a	la	indexació,		paraules	

clau	i	descriptors		del	fons.
•	 S’ha	de	tenir	en	compte	una	normativa de descrip-

ció d’imatge22	per	totes	les		necessitats	derivades	de	la	foto-
grafia.

•	 Definir	fases	de	treball	a	l’hora	de	descriure el con-
tingut bíblic de les imatges: 

1.	Fase	inicial	de	catalogació	a	partir	del		diccionari	de	la	
col·lecció	d’arqueologia	del	mon	antic,	a	l’hora	d’utilitzar	paraules	
clau	amb	significat	bíblic	.	

2.	Segona	fase	de	treball	més	en	profunditat	en	quant	a	la	docu-
mentació,	que	inclouria	un	nivell	de	descripció	bíblic	de	les	imatges	
que	està	en	relació	directa	amb	la	necessitat	de	recollir	tot	el	patri-
moni	oral	que	se’n	derivi	dels	comentaris	del	Pare	Pius,	únic	deixe-
ble	viu	del	Pare	Ubach,	que	ens	permetria	conèixer més a fons el 
contingut icònic de les imatges en relació amb els textos bíblics i a 
la tasca que va desenvolupar el Pare Ubach.

Fer	la	catalogació	del	fons	Ubach	amb	el	programari	Museum-
Plus	suposaria	aprofitar	una	eina	que	ja		té	la	institució	,	i		incor-
porar	física	i	conceptualment	la	fotografia	a	les	seves	col·leccions,	
assolint	així	els	objectius	institucionals	plantejats	al	principi.	

22  Per exemple,  a Catalunya tenim la NODAC (Norma de descripció arxivística de 
Catalunya), editada al 2007 per la Generalitat de Catalunya i que contempla nivells de 
descripció específics dels suports fotogràfics.

5.1.4 CATALOGACIÓ

Com	hem	dit	abans,	a	dia	d’avui	no	hi	ha	una	política	pública	
entorn	a	la	gestió	del	patrimoni	fotogràfic	.	Les	institucions	han	
adaptat	els	seus	programaris	o	han	encarregat	bases	de	dades	fetes	
a mida, ja que tot i haver elements en comú, no hi ha un consens 
a	l’hora	d’	aplicar-los,	ni	a	nivell	de	programa,	ni	a	nivell	de	norma-
tiva	de	descripció	que	permetin	posar	en	xarxa	aquests	arxius	o	
col·leccions	de	fotografia	(CONCA,	2011,	p.	22).	Cada	vegada	més	
museus	incorporen	la	fotografia	com	a	una	col·lecció	més	del	seu	
fons	patrimonial,	utilitzant	els	programes	de		gestió	que	ja	té	la	
institució21. 

En	relació	al	nostre	projecte	i	a	la proposta d’incorporació del 
fons fotogràfic a les col·leccions del MDM, trobem	una	institució	
compromesa	amb	la	difusió	del	seu	patrimoni,	amb	l’	avantatge		
de comptar amb el programari MuseumPlus per a la  gestió de 
les seves col·leccions.	Treballar	amb	un	programari	que	ja	té	la	
institució	ens	estalvia	molta	feina	a	l’hora	d’haver	de	generar	una	
base	de	dades,	camps	de	descripció	i	un	tesaurus	específic	per	a	
la	col·lecció.		Això	no	vol	dir	que	no	s’hagin	de	tenir	en	compte	les	
següents	consideracions	respecte	al	fons	Ubach:

•	 Detectar	un	quadre	de	classificació,	sèries	i	
subsèries.

•	 El procés de catalogació del fons Ubach s’ha de pre-
veure a l’ inventari, a partir del qual  s’ha de detectar i definir  
un quadre de classificació que estructuri l’ ingrés de l’arxiu al 

21  Actualment el MACBA està incorporant a la seva col·lecció el fons fotogràfic de Xa-
vier Miserach amb el MuseumPlus, i pot ser un centre de referència pel MDM a l’hora 
de poder organitzar i decidir els paràmetres per introduir les imatges, quaderns , ma-
pes, etc per documentar la totalitat del fons. Val a dir que des del MMB s’ha impulsat 
una taula de treball amb Zetcom (empresa que gestiona la patent de MuseumPlus a 
Espanya) i diversos museus que gestionen col·leccions de fotografia amb MuseumPlus, 
per definir quines son les necessitats de la fotografia a nivell de gestió per proposar a 
Zetcom la creació dins del programari d’una nova col·lecció de fotografia.
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Aquest	projecte	proposa	un	pla	de	gestió	integral	que	serveixi	
com	a	estructura	sobre	la	qual	definir	qualsevol	actuació	al	voltant	
del	fons	fotogràfic.	

Un	cop	conegut	el	contingut	exacte	del	fons	a	partir	de	l’	inven-
tari	i	es	conegui	també	l’estat	dels	materials	i	la	seva	evolució	a	par-
tir	de	l’informe	del	conservador,	es	recomana la redacció d’un pla 
estratègic23	cada	dos	o	quatre	anys,	amb	el	qual	abordar	de	forma	
concreta	el	pla	de	gestió.	

Això	suposa:
•	 Definir		objectius	concrets
•	 Concretar	accions	a	realitzar	per	tal	d’assolir	aquests	

objectius		
•	 Crear	calendari	de	treball	per	definir	recursos	tèc-

nics, humans i necessitats econòmiques. 
	Aquest	document	serveix	com

•	 	Quadern	de	ruta	per	a	la	institució,	
•	 Document	per	trobar	ajuts	econòmics
•	 Eina	d’avaluació	de		l’evolució	dels	objectius	i	els	

resultats aconseguits.

Aquest	pla	de	gestió	integral	és	una	matriu	sobre	la	que	definir	
els	punts	esmenats,	ja	que	aporta	un	coneixement	global	de	tot	
allò	que	la	institució	ha	de	tenir	en	compte	a	l’hora	de	redactar	els	
plans	estratègics	per	a	la	bona	evolució	en	la		gestió	del	fons	foto-
gràfic.

23 			Una	institució	pública	que	fa	accessibles	els	seus	plans	estratègics	els	el	CRDI,	
consultables	a	la	seva	web	i	que	poden	servir	com	a	model	inicial	per	a	la	institució.	
http://www.girona.cat/sgdap/cat/crdi_presentacio.php
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5.2    DIFUSIÓ

Com	hem	vist	fins	ara,	cal	conservar	i	generar	unes	pautes	de	
treball	per	accedir	al	fons	fotogràfic	i	així	poder	generar	diverses	
propostes	de	difusió	del	fons.	Aquest	procés	pot	ser	consecutiu,	o	
evolucionar	en	paral·lel;	això	vol	dir	que	a mida que conservem i  
digitalitzem, generem propostes de difusió, ja que normalment el 
finançament	va	molt	lligat	al	resultat	final	de	la	intervenció.		És	im-
portant	tenir	en	compte	quin	és	el	procés	ideal	i	quina	és	la	realitat	
en	que	normalment	s’ha	de	treballar	a	l’hora	de	poder	fer	viable	
l’activació	patrimonial.

Com a primer pas a l’hora de fer difusió d’un fons fotogràfic, 
s’ha de tenir en compte la propietat intel·lectual i drets d’autor, 
del	que	se’n	deriven	drets	d’explotació	i	drets	morals	que	s’han	de	
contemplar	i	recollir en un document que suposi un marc legal 
que defineixi la funció del MDM en relació a l’explotació del fons 
fotogràfic (Boadas,	2001,	p.	65-77).

En	quant	a	la		difusió	del	fons	fotogràfic	del	Pare	Ubach,	i	a	par-
tir	de	les	accions	que	s’han	detectat	en	les	institucions	analitzades,	
la	difusió	és	una	tasca	que	va	molt	lligada	tant	als	objectius	de	la	
institució;	a	la	idiosincràsia		del	personal	que	gestiona	la	fotografia,	
així	com	a		les	sinergies	i	cooperacions	amb	altres	institucions.	Les	
propostes	detectades	de	forma	més	reiterativa	en	les	institucions	
que	gestionen	i	fan	difusió	del	patrimoni	fotogràfic		es	tradueix	en	
diverses actuacions, entre d’altres:

•	 Exposicions	temporals	(itinerants)
•	 Visites guiades
•	 Activitats	didàctiques
•	 Publicacions
•	 Espais	virtuals:	web	pròpia,	Flickr,	MDC24

24  Memòria	digital	de	Catalunya	és	un	repositori	digital	públic	que	coordina	el	Consorci	
de	Biblioteques	de	Catalunya,	on	trobem	documents,	però	també	fotografies,	ja	que	
diversos	centres	fan	servir	la	MDC	com	a	plataforma	de	difusió.		http://mdc.cbuc.cat/.	

•	 Fons consultable in situ
•	 Conferències
•	 Cursos	de	formació,	etc.

De	totes	aquestes	possibilitats,	i	tal	i	com	s’ha	dit	a	la	presenta-
ció	del	projecte,	s’ha	optat	per	desenvolupar	una	exposició	tempo-
ral	com	a	part	central	del	projecte	i	com	a	exemple	dels	resultats	
de	l’aplicació	d’un	pla	de	gestió	integral	per	a	la	valoració	i	activació	
del	fons	fotogràfic	Ubach.	

Com	s’ha	justificat	anteriorment,	la generació d’una exposició 
és molt important a l’hora d’activar el fons  Ubach i donar-ho a 
conèixer a la societat, una autèntica carta de presentació del fons 
fotogràfic Ubach al món cultural català. Les	altres	propostes	de	
difusió	poden	anar-se	incorporant	a	mida	que	es	vagi	avançant	en	
els	processos	de	digitalització	i	catalogació	del	fons,	ja	que	cal	anar	
aprofundint	en	el	coneixement	i	estudi	del	fons	fotogràfic	Ubach	
per	poder	definir	propostes	de	difusió		atractives	i	que	evolucionin	
de	forma	complementària.

La proposta d’exposició temporal “Viatge al Coneixement. La 
mirada fotogràfica del pare Ubach sobre els territoris bíblics de 
l’orient” es desenvolupa al punt 6, com a part central  del projec-
te.
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5.2.1 DINAMITZACIÓ DEL FONS

Ja	que	l’objectiu	d’aquest	projecte	es	oferir	un	pla	de	gestió	inte-
gral	del	fons	Ubach	per	la	seva	activació	patrimonial,	un	cop	posat	
en	marxa	el	procés	d’adequació	dels	materials	i	la	definició	de	les	
propostes	de	difusió,	cal	tenir	en	compte	totes	aquelles	necessitats	
derivades	del	fons	que	s’han	de	planificar	pel	seu	bon	funciona-
ment,	per	mantenir-lo	viu		a	la	nostra	societat.	

•	 La	feina	de	conservació	és	una	feina	a	llarg	termini	
que	no	pot	descuidar-se.	S’ha	de	planificar	el	manteniment	de	
la	conservació	tant	del	fons	fotogràfic	com	del	nou	arxiu	digital	
i	per	això	cal	preveure	la	supervisió	dels	materials	per	avançar	
restauracions	o	migracions	a	nous	suports	digitals.

•	 La	difusió	te	com	a	objectiu	donar	a	conèixer	el	valor	
patrimonial	del	fons	i	la	tasca	al	voltant	de	la	Bíblia	que	va	des-
envolupar	el	pare	Ubach.		Per	fer	això	cal	generar	coneixement	
al	voltant	del	fons,	promoure	la	recerca	fent	accessible	el	fons	
a	estudiosos	de	la	fotografia,	l’arqueologia	o	la	Bíblia	i	generar	
sinergies	i	col·laboracions	per	poder	dissenyar	propostes	atrac-
tives	de	difusió.

•	 Actualment	és	un	fons	que	rep	demandes	habituals,	
que	de	ben	segur	es	veuran	augmentades	un	cop	el	gran	públic	
pugui	conèixer	el	total	del	contingut	del	fons.	S’ha	de	planifi-
car	l’explotació	del	fons	perquè	pugui	ser	rentable	a	nivell	de	
recursos	humans,	ja	que		és	una	feina	que	requereix	temps	i	
dedicació.

La	dinamització	del	fons	és	la	feina	diària	que	haurà	d’assumir	
el	MDM	a	l’hora	de	mantenir	viu	el	fons,	ja	que	no	és	suficient	
tenir-ho conservat i guardat en neveres, cal que sigui conegut i que 
pugui	ser	consultable	a	l’hora	de	generar	recerca	sobre	el	fons	i	el	

pare	Ubach.	Són	funcions	que	habitualment	fa	el	museu	amb	la	
seva	col·lecció,	però	al	tractar-se	d’un	fons	patrimonial	nou	amb	
necessitats	pròpies,	cal	mencionar-ho		perquè	la	institució	tingui	la	
màxima	informació	possible		a	l’hora	de	planificar	les	accions.	

Com	hem	dit	abans,	la	planificació	de	les	accions	es	recomana	
que	quedin	recollides	en	un	pla	estratègic	que	articuli	la	intervenció	
en	el	fons,	concreti	propostes	de	difusió	i	contempli	tant	accions	de	
manteniment	i	migració	de	repositoris	digitals,	així	com	la	previsió	
de	l’explotació	del	fons.
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6. EXPOSICIÓ TEMPORAL

Viatge al coneixement. 
La mirada fotogràfica del Pare Ubach sobre els territoris bíblics de l’Ori-
ent.

La	primera	acció	d’activació	patrimonial		que	cal	posar	en	marxa	
de	cara	al	públic	perquè	es	conegui		el	fons	fotogràfic	del	pare	Uba-
ch,	és	una	proposta	d’exposició	temporal.		Seguint	la	política	de	di-
fusió	del	MDM	està	pensada	per	ser		itinerant,	tant	pel	seu	disseny	
fàcilment	transportable	i	adaptable	a	una	àmplia	tipologia	d’espais,	
com	pel	contingut	de	l’exposició,	pensada	per	a	una	àmplia	tipolo-
gia	de	públics	i	diversos	nivells	de	lectura.

Aquesta	exposició	temporal	vol	ser	un	exemple	de	la	riquesa	del	
contingut	i	de	les	possibilitats	a	nivell	de	difusió	que	té	aquest	fons	
fotogràfic	si	la	institució	es	compromet	en	la	seva	activació.		Vol	ser	
també	una	proposta	útil	i	viable	per	a	la	Fundació Montserrat 2025  
a	l’hora	de	comptar	amb	un	document	que	permeti	recaptar	fons	
per	poder	finançar	la	fase	d’adequació	del	materials	i	tot	el	procés	
invisible de conservació. 

• Objectius de l’exposició
Aquesta	exposició	temporal	té	com	a	objectiu	principal	donar a 

conèixer el fons fotogràfic del Pare Ubach	i	apropar	al	públic	la	seva	
producció	fotogràfica,	que	tenia	com	a	objectiu	il·lustrar	els	textos	
bíblics,	i	completar	així	l’	impuls	intel·lectual	que	articula	tota	la	tas-
ca	entorn	a	la	Bíblia	del	Pare	Ubach:	donar	fe	a	través	dels	objectes	i	
les imatges d’allò que estava escrit a la Bíblia. 

Un	altre	objectiu	de	l’exposició	és	la	interpretació del patrimoni 
fotogràfic	a	partir	de	recursos	expositius	que	permetin	crear	ponts	
entre	l’espectador	i	les	imatges	per	generar	un	espai	que	pugui	tre-
ballar a diversos nivells de lectura, amb una sèrie de recursos que 
permeten	aprofundir	en	els	detalls	del	viatge	i	el	procés	deductiu	

del	monjo	a	l’hora	d’entendre	la	geografia	física	i	humana,	i	traduir-
ho	en	imatges	pel	seu	projecte	editorial.

• Tipologia de públic
Com	hem	vist	abans	en	relació	a	la	tipologia	de	públic	del	MDM,	

el	seu	públic	és	majoritàriament	turista;	per	tant,		les	exposicions	
temporals	generades	pel	MDM	les	podem	relacionar	amb	un	públic	
turista,	sense	descartar	aquell	públic	que	pugui	haver	fidelitzat	la	
institució	a	través	de	la	qualitat	de	la	seva	programació.

Però,	el	fet	que	el	MDM	es	vinculi	amb	la	gestió	i	difusió	del	
patrimoni	fotogràfic	atrauria	a	tota	una	nova tipologia de públic 
que	respon	massivament	a	les	propostes	expositives	generades	al 
voltant de la fotografia,	ja	que	es	un	producte	de	consum	cultural	
que	té	gran	acceptació	i	afluència	de	públic.	Una	exposició	itinerant	
seria	un	primer	pas	per	assolir	aquest	objectiu	de	públic	i	donar	a	
conèixer	la	nova	col·lecció	del	museu	a	un	ampli	ventall	de	públic.
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• Espai expositiu
La	Sala	Daura	és	una	de	les	dues	sales	d’exposicions	temporals	

del	MDM.	Te	una	planta	rectangular		240	m2	aprox.	Té	carrils	de	
llum	al	sostre	i	terra	tècnic,	a	l’hora	de	comptar	amb	diversos	punts	
de subministrament de corren elèctric.

Sala	Daura,	plànol

 

Sala Daura
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6.1  GUIÓ MUSEOLÒGIC

Un	cop	definits	els	objectius	i	la	tipologia	de	públic	a	la	que	
s’adreça	l’exposició	temporal,	passem	a	introduir	el	guió	museolò-
gic	que	articula	el	discurs	expositiu.

L’exposició”	Viatge al coneixement. La mirada fotogràfica del 
Pare Ubach sobre els territoris bíblics de l’Orient” és una exposició 
que té com a objectiu donar a conèixer els viatges fotogràfics que 
va realitzar el Pare Ubach per il·lustrar la Bíblia. Aquest viatges es-
taven	impulsats	pel	seu	afany	de	coneixement	i	per	la	idea	de	voler	
donar	fe	d’allò	que	narraven	els	textos	bíblics	a	través	de	les	foto-
grafies,	com	a	testimonis	d’una	realitat	que	enllaçava	d’una	forma	
viva	passat	i	pressent.

Però	la	fotografia	se’ns	presenta	avui	dia	no	només	com	una	
prova	física	de	la	veracitat	de	tot	allò	que	apareixia	a	la	Bíblia,	sinó	
com	un	testimoni	de	com va ser l’experiència vital de coneixement 
del Pare Ubach,	de	cóm	va	organitzar	els	seus	viatges	i	cóm	va	
entendre	allò	que	li	succeïa,	la	gent	que	l’envoltava,	la	geografia	del	
territori	i	les	troballes	del	passat.	Amb	aquesta	exposició	també	ens	
apropem	a	un	Iraq	en	pau,	en	convivència	i	respecte	a	la	diferència,	
adquirint un valor ric i polièdric com a document no només d’un 
gran projecte religiós, sinó com un document de valor etnològic i 
antropològic encara desconegut avui dia.

6.1.1 MATERIAL DOCUMENTAL

	A	l’hora	de	fer	aquesta	exposició	fotogràfica	s’ha		comptat	amb	
les 435 fotografies resultant del viatge que el Pare Ubach va rea-
litzar per terres de l’ Iraq entre 1922-23, que van ser digitalitzades 
pel CSIC al 2010 i	que	ens	han	cedit	amablement	per	desenvolupar	
aquest	projecte	final	de	màster.	D’aquest	viatge	se	n’ha	publicat	
fa	dos	anys	el	dietari de viatges	que	el	pare	Ubach	va	deixar	llest	
per	a	la	seva	publicació		(Ubach,	2010)	i	que	narra de forma cro-
nològica el seu viatge per l’antiga Babilònia,	apropant	al	lector	la	
seva	experiència	mística	i	viatgera,	on	la	descoberta,	la	passió	pel	
coneixement	i	una	profunda	fe	religiosa	són	els		elements	que	arti-
culen	el	text.	Comptem	per	tant	amb	un	conjunt	documental	ampli	
i	articulat,	on	podem	desgranar	l’experiència	viatgera	del	monjo	
Ubach	a	partir	de	les	imatges,	dels	diversos	documents	manuscrits,	
així	com	del	dietari	de	viatges	que	s’ha	publicat,	per	apropar	al	
visitant	l’experiència	viatgera	del	monjo.
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EL CONEIXEMENT COM A AVENTURA

El	pare	Ubach,	un	
monjo viatger

Conèixer	la	logística	
de l’orient bíblic

Conèixer	la	geografia	
de la Bíblia

Conèixer		la	gent

Conèixer	les	restes	
del	passat

Biografia	del	Pare	Ubach
Els	viatges	per	terres	de	la	Bíblia
La	fotografia	i	els	viatges

Donar	fe	d’allò	escrit	a	través	de	la	
fotografia	i	l’arqueologia

La	fotografia	com	a	testimoni	
d’una	experiència	vital	de	coneixe-
ment

Interpretació	del	territori	a	partir	
de dades bíbliques

Itineraris	i	transport
Anècdotes del viatge

Cerca	de	les	peces	pel	museu
Arqueologia	dins	el	paisatge

Mentalitat oberta i valor de la 
diferència	

Etnografia	amb	referència	bíblica

6.1.2 ARBRE DE CONTINGUTS 

La	organització	dels	continguts	de	l’exposició	s’articula	al	voltant	
de la idea del coneixement com a aventura, com una estratègia 
per	comunicar	tot	allò	que	podem	conèixer	a	través	del	seu	fons	
fotogràfic.	Com	la	Bíblia	era	el	sentit	del	seu	viatge,	no	s’ha	creat	
cap	àmbit	sobre	la	Bíblia,	sinó	que	apareixerà	de	forma	transversal	
al	llarg	de	tota	l’exposició,	a	través	dels	textos	i	els	peus	de	foto	de	
les imatges.
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6.1.3 DESENVOLUPAMENT DEL GUIÓ MUSEOLÒGIC A 
PARTIR DE L’ABRE DE CONTINGUTS:

1.	El	pare	Ubach,	un	monjo	viatger
•	 Biografia	del	pare	Bonaventura	Ubach
•	 Els	viatges	per	terres	de	la	Bíblia
•	 Els	viatges	i	la	fotografia

Cal	contextualitzar	a	l’espectador	en	la	figura	del	pare	Ubach	
i	en	l’època	que	va	viure.	És molt important conèixer qui era el 
pare Ubach, ja que les seves fotografies se’n deriven de la seva 
vida com a monjo benedictí estudiós i mestre de la Bíblia, que va 
decidir	que	la	millor	manera	de	poder	entendre-la	era	a	partir	del	
coneixement	directe	dels	llocs	on	van	transcórrer	els	textos	bíblics.	
Aquesta	obsessió	va	guiar	tota	la	seva	tasca	d’investigador	i	biblis-
ta	i	va	definir	el	mode	en	que	va	resoldre	el	seu	mètode	d’estudi:	
aplegar	objectes	i	imatges	que	expliquessin	la	Bíblia.

Aquí	també	introduirem	la	relació	que	històricament	ha	tingut	
la	fotografia	amb	els	viatges	i	com	la	fotografia	es	va	convertir	en	
el	company	ideal	tant	d’expedicions	científiques	com	etnològiques	
o	patrimonials,		a	l’hora	de	poder	donar	testimoni	dels	desco-
briments	i	de	les	diferents	cultures	que	trobaven	al	seu	pas.	Cal	
remarcar	per	tant,	que	les	seves	imatges	no	son	fruit	de	la	curio-
sitat	o	l’anècdota,	sinó	que	responen	a	una	intenció	concreta	que	
queda	reflectida	en	la	metòdica	organització	del	seu	arxiu	i	el	sentit	
i	la	funció	que	tenia	cada	una	de	les	imatges	dins	del	seu	projecte	
editorial al voltant de la Bíblia.

2.	Conèixer	la	logística	de	l’orient	bíblic
•	 Com	planteja	els	seus	viatges:	itinerari,	logística,	

transport
El pare Ubach no era un turista, era un estudiós de la Bíblia 

que	viatjava	per	reconèixer	allò	que	havia	llegit,	fotografiar-ho,	
recollir-ne	objectes	i	així	fer-ho	accessible	i	que	pogués	arribar	a	un	
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major	nombre	de	fidels	i	estudiosos	de	la	Bíblia.	
Però	qualsevol	viatge	requereix	preparació,	decisions	prèvies	

que	definiran	l’itinerari,	els	mitjans	de	transport	i	el	pressupost	
que	podem	destinar	a	la	nostra	empresa.	Gràcies al dietari del 
viatge podem conèixer molts detalls de com va organitzar les 
seves sortides, que avui dia ens permeten interpretar les imatges 
i reviure l’esforç	i	la	tenacitat	del	monjo	a	la	cerca	de	testimonis	de		
la Paraula de Deu.

“Àrabs i Armenis e disputen cada dia els vianants, en 
llur major part comerciants, desitjosos de dirigir-se d’ 
Alep a Bagdad. Són xofers i a la vegada propietaris d’un 
auto “Ford”, que hauran a tal volta adquirit en un en-
cant de desferres per ben poc diners. Preu? No existeix 
cap tarifa coneguda. Aquest pot oscil·lar entre quatre 
i vint esterlines, per tal com depèn, naturalment, de 
l’estació, de la concurrència i, sobretot, de la naciona-
litat que pugui trair la cara i la parla del vianant.  Una 
és la tarifa pel semita, una altra per a l’europeu i més 
si és anglès o americà. Sigui com sigui, avui, com ahir 
amb els camellers, hom ha de fer encara bona prova de 
paciència, de diplomàcia, i sovint també no poc sacrifici 
de diner” (Ubach, 2010, p. 41)

3.	Conèixer	les	restes	del	passat
•	 Cerca	de	peces	pel	museu
•	 Arqueologia	dins	el	paisatge

Als viatges del monjo es conjuguen dues ambicions – la imat-
ge i l’objecte-  que conflueixen en un únic objectiu, donar fe dels 
textos bíblics i poder aprofundir en la seva comprensió.	Això	el	va	
portar	a	aplegar	objectes	de	la	més	diversa	tipologia	:	flora,	fau-
na,	arqueologia,	minerals,	etc.	Aquesta	feina	de	cerca d’objectes 
era	constant,	ja	que	se’ls	podia	trobar	als	llocs	més	imprevisibles	i	
moltes	vegades,	abans	de	començar	la	negociació,	feia	un	foto	que	
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li	servis	per	entendre	la	funció	o	l’ús	de	l’objecte.	D’altra	banda,	els	
seus	viatges	per	Iraq	es	situen	anys	abans	que	moltes	peces	ar-
queològiques	fossin	espoliades	per	les	potències	colonials	i	gràcies	
a	les	seves	fotografies	podem conèixer com era la gran Babilònia 
al mig del desert,	per	exemple.	Al	seu	dietari	ens	explica	que	un	
dels	objectius	del	viatge	era	“Intentar aplegar la major quantitat 
possible d’objectes antics, o sia, arqueològics, per dedicar una sala 
a  Assíria i Babilònia al nostre Museu Bíblic de Montserrat”	(Ubach,	
2010,	p.	29).

4.	Conèixer	la	gent
•	 Mentalitat	oberta	i	valor	de	la	diferència
•	 Etnografia	amb	referència	bíblica

Pel	Pare	Ubach,	la	cultura	oriental	i	la	forma	de	vida	de	la		gent	
li	resultava	fascinant.	Tal	com		diu	al	seu	diari	de	viatge,	a		Orient	es	
trobava com a casa. 

“Em sento feliç de trobar-ne dins el meu element: en 
llengua, tipus, folklore, en terra i sota  el sol esplèndid 
d’orient i respirant arreu una dolça poesia desconeguda 
en qualsevol regió d’occident” (Ubach, 2010, p. 25-26). 

Va	mostrar	sempre	un	profund	respecte	per	les	cultures	de	
l’orient,	fet	que	queda	reflectit		a	les	seves	fotografies	i	als	comen-
taris	que	va	deixar	manuscrits	als	seus	quaderns	de	viatge.	Al	pare	
Ubach, les persones, els seus oficis i les activitats que realitzaven 
a l’espai públic li permetien entendre molts passatges de la Bíblia, 
ja que era una societat que havia canviat molt poc en els últims 
2000 anys,	fet	que	facilitava	establir	una	relació	quasi	directa	entre	
allò	que	veia	al	carrer,	amb	certes	descripcions	bíbliques.	Val	a		dir	
que	inclús	va	organitzar	part	del		seu	arxiu	fotogràfic	a	partir	de	
tipologies	de	persones,	a	l’hora	de	poder	il·lustrar	d’una	forma	més	
metòdica la Bíblia.
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5.	Conèixer	la	geografia	de	la	Bíblia	
•	 Interpretació	del	territori	a	partir	de	dades	bíbliques	

Del Pare Ubach s’ha dit que era el geògraf de la Bíblia. Va saber 
com ningú entendre el territori i relacionar espai físic i text bíblic.

 “Durant els quatre anys de la meva estada a Orient, 
des del 1906 al 1910, els estudis bíblics em proporciona-
ren de recórrer Palestina i la Península del Sinaí; L’ Àsia 
Menor, La Tessàlia i la Grècia, i una bona part d’Egipte. 
A la fi d’aquest quadrienni, havia visitat els països de 
l’Èxode, de Josuè, i dels jutges; dels Reis, dels Profetes 
i dels Macabeus; les terres de Jesús i de sant Pau. Per 
completar el cercle dels peregrinatges escripturis no em 
mancava més que arribar al teatre de les primeres ci-
vilitzacions de la humanitat, contemplar el quadre dels 
onze primers capítols del Gènesi, els monuments que 
aquests últims anys han vingut a confirmar la realitat 
dels fets narrats en les primeres pàgines de les divines 
Escriptures” (Ubach, 2010, p. 21).

 El seu objectiu era reconèixer el territori, cercar allò que es 
nombrava a la Bíblia i ubicar-ho físicament al mapa. Per	això,	no	
només	va	fer	fotografies,	sinó	que	va	cartografiar	el	territori	a	partir	
de	les	imatges,	creant	un	gran	mapa	on	va		geolocalitzar		més	de	
mil	fotografies	de	la	totalitat	dels	seus	viatges,	deixant	constància	
de	la	importància	que	tenia	per	a	ell	situar	al	mapa	cada	una	de	les	
imatges	que	havia	anat	fent	al	llarg	de	més	de	30	anys	de	viatges	
per	Orient.	

La	seva	relació	amb	el	territori,	amb	el	paisatge	desèrtic	que	
l’envoltava	als	seus	viatges,denota	una	coneixença	i	una	intenció	a	
les	seves	fotografies,	on	la	bellesa	de	les	imatges	es	conjuga	amb	la	
concreció	del	territori	dins	el	mapa,	a	l’hora	de	redibuixar	i	il·lustrar	
amb	referents	reals	(les	fotografies)	aquells	llocs	que	apareixien	a	
la Bíblia i que diversos estudiosos havien tractat de situar sobre el 

mapa	al	llarg	de	la	història.
“Molts textos no poden obtenir una adequada expli-

cació si no és posant-los en connexió amb el terreny on 
van néixer. El pare Ubach ho havia comprés i la idea es-
devingué una dèria, una mena d’obsessió: text i lloc on 
el fet es realitzà; escena i indret. Precisament per això el 
nostre monjo arribà a ser un dels grans geògrafs de la 
Bíblia, que estigué per tot arreu on hi hagués un record 
o una escena que es pogués posar en relació amb el text 
inspirat” (Diaz i Carbonell, 1962, p. 47-48)
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6.2 GUIÓ MUSEOGRÀFIC

Un	cop	descrit	el	contingut	conceptual	de	l’exposició,	passem	a	
descriure	com	es	traslladarà	la	proposta	a	nivell	espacial,	a	través	
del	guió	museogràfic.	La	proposta	museogràfica	desenvolupada	
es	centra	en	les	obres	fotogràfiques,	però	vol	oferir	a	l’espectador	
la	possibilitat	d’un	segon	nivell	de	lectura	que	l’apropi	al	mètode	
deductiu	del	pare	Ubach,	i	li	permeti	entendre	amb	més	detall	la	
funció	de	les	fotografies	dins	el	seu	gran	projecte	bíblic.

Els	continguts	del	plantejament	museogràfic	es	desplega	en	cinc	
àmbits:	

Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger

Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia

Àmbit 3. La cerca de les restes del passat

Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta

Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia
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6.2.1 DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS 

Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger
Aquest	àmbit	te	com	a	objectiu	posar	en	context	al	visitant,	

oferint	informació	sobre	la	figura	del	pare	Ubach	i	la	seva	tasca	al	
voltant	de	la	Bíblia,	a	més	d’introduir	la	importància	de	la	fotografia	
als	seus	viatges	pel	seu	gran	projecte	de	la	Bíblia	il·lustrada.	

 Llistat de recursos:

•	 Textos	de	sala
•	 Mapa
•	 Àudio visual
•	 Vitrines25 amb llibres i documentació 
•	 Interactiu	càmera	fotogràfica

Descripció	de	l’àmbit:
El	visitant	es	trobarà	a	l’entrada	un text	i	un	gran	retrat	del	pare	
Ubach,	on	podrà	conèixer	la	figura	del	monjo	biblista	i	aproximar-se	
als	seus	viatges	a	partir	d’un	mapa que acota els territoris d’estudi 
de	la	Bíblia.	El	visitant	podrà	contemplar	a	una	vitrina els seus 
dietaris de	viatge	així	com	exemplars	de	la	Bíblia	il·lustrada	o	docu-
mentació	que	recolzi	la	informació	dels	textos.	

Tot	seguit	el	visitant	podrà	conèixer	a	partir	d’un	petit	vídeo 
documental	de	2	minuts	la	visió	que	es	te	del	pare	Ubach	des	de	
l’Abadia,	però	també	des	del	mon	de	l’arqueologia	o	de	la	literatu-
ra,	a	l’hora	d’aportar	al	visitant	una	informació	rica	i	polièdrica	que	
enriqueixi	la	figura	del	pare	i	el	valor	de	la		seva	tasca	des	de	diver-
sos	punts	de	vista.

25  Totes les vitrines de la proposta museogràfica són vitrines desmontables Clario de 85 
cm x 60 cm 
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	Al	final	d’aquest		àmbit	trobem	informació al voltant de la foto-
grafia. A una vitrina podrem	contemplar	la	seva	càmera	fotogràfi-
ca,	un	quaderns	de	classificació	de	les	imatges,	negatius	de	l’època		
i	la	seva	col·lecció	de	postals,		una	imatge	del	seu	arxiu	tal	i		com	ho	
va	deixar	al	seu	despatx	i	una	cita	del	seu	biògraf	entorn	a	la	orga-
nització	de	l’arxiu	fotogràfic	per	il·lustrar	la	Bíblia.

	Per	finalitzar	trobem	un recurs interactiu on el visitant podrà 
manipular una càmera fotogràfica	(escala	1:2)	i	desenvolupar	totes	
les	passes	a	seguir	per	aconseguir	una	fotografia	ben	enquadrada,	
correcta	de	llum,	enfocada,	etc.	L’objectiu	d’aquest	recurs	és	apro-
par	al	visitant	a	les	singularitats	tècniques	de	la	fotografia	analògica	
i	valorar	les	dificultats	del	monjo	per	dur	a	terme	la	seva	producció	
fotogràfica,	tan	allunyada	de	la	tecnologia	digital	d’avui	dia.

Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia
Aquest àmbit vol explicar com el Pare Ubach organitzava els 

seus viatges,	com	decidia	l’itinerari	,		pressupost,		els	mitjans	de	
transport,	visats	i	salvo	conductes,menjar,	equipatge,	llibres	pel	
viatge,	eines	d’orientació,	etc.		Això	ens	serveix	per	crear	un	vincle	
amb	l’espectador	respecte	al	viatge	i	a	totes	aquelles	decisions	que	
s’han	de	prendre	abans	de	viatjar.

Llistat de recursos:

•	 Fotografies	60x70	cm
•	 Text	i	peus	de	foto
•	 Vitrines	amb	bitllets	de	tren,	visats,	passaport,	etc.
•	 Interactiu	itinerari	viatge

Descripció	de	l’àmbit:
A	l’	inici	de	l’àmbit	el	visitant	trobarà	un	text introductori, seguit 

de fotografies que	ens	permetran	observar	tots	els	detalls	i	la	infor-
mació	de	la	imatge,	que	vindrà	acompanyada	d’un	peu	de	foto	que	
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enriquirà	la	informació	visual.	A	l’hora	de	conèixer	com	va	viatjar	el	
pare	Ubach	per	l’	Iraq,	hi	ha	una	vitrina amb documents de l’època 
com	poden	ser	bitllets	de	tren	i	vaixell,	passaport,	visats,	quaderns	
de	viatge	manuscrits,etc.	Per		aquell	visitant	que	vulgui	aprofundir	
en	el	viatge	i	anar	més	enllà	de	les	imatges,	s’ha	creat	un	recurs 
interactiu a partir d’una pantalla tàctil on el visitant ha d’escollir 
un dels itineraris que va realitzar el Pare Ubach.	Hi	ha	sis	opcions	
de	ciutats	que	s’han	de	relacionar	entre	si	a	mode	d’origen	i	destí,	
per	poder	conèixer	detalls	del	viatge	a	partir	de	fragments	del	seu	
dietari,	amb	fotografies	que	no	s’inclouen	a	l’exposició	i	que	a	més	
d’	il·lustrar	la	cita		ens	permeten	aprofundir	en	el	dia	a	dia	del	viat-
ge	per	terres	de	l’	Iraq.

Àmbit 3. La cerca de les restes del passat
A	través	d’aquest		àmbit	el	visitant	podrà	conèixer	detalls	de	

com	el	pare	Ubach	va	aconseguir	les	peces	per	a	la	col·lecció	
d’arqueologia	bíblica	del	museu,	així	com	la	seva	visita	a	l’antiga	
Babilònia	i		d’altres	excavacions	importants	que	s’estaven	realit-
zant	a	l’	Iraq,	amb	la	intenció	de	trobar	també	peces	per	a	la	seva	
col·lecció.

Llistat de recursos:
•	 Fotografies	60x70	cm
•	 Text	introductori	i	peus	de	foto
•	 Vitrina	amb	peces	de	la	col·lecció	del	MDM
•	 Interactiu	per	conèixer	detalls	de	la	cerca	de	peces	

pel	museu

Descripció	de	l’àmbit:
El	visitant	podrà	veure	les	fotografies que el pare Ubach va fer 

de les runes i les excavacions de l’antiga Babilònia i que son un 
testimoni	únic	d’algunes	troballes	in	situ	abans	de	ser	espoliades.	
Hi ha també una vitrina on el visitant pot contemplar peces ori-
ginals	de	la	col·lecció	d’arqueologia	bíblica	del	MDM,	per	reforçar	

el	vincle	entre	objecte	i	fotografia.	Per	aquell	visitant	que	vulgui	
aprofundir	en	l’àmbit,	hi	ha	un	interactiu amb pantalla tàctil on 
el visitant ha de relacionar fotografies i objectes de la col·lecció 
entre	sis	opcions	diferents.	Un	cop	les	relacioni	correctament,	se	
li		apareixerà	una	cita	del	dietari	on	s’explica	on	va	trobar	la	peça,	
quin	preu	va	pagar	i	a	quina	secció	del	museu	es	troba,	per	exem-
ple.	D’aquesta	manera	el	visitant	pot	aprofundir	en	la	dinàmica	de	
cerca	de	les	peces	i	la	constant	combinatòria	entre	fotografia	i	peça	
arqueològica.
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Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta
Aquest	àmbit	vol	introduir	al	visitant	a	l’ambient dels carrers 

d’orient  per	on	va	passejar	el	monjo	i	donar	a	conèixer	la	diversitat	
humana	i	religiosa	que	va	fotografia	el	pare	Ubach.
Llistat de recursos:

•	 Fotografies	60x70	cm
•	 Text	introductori	i	peus	de	foto
•	 So	ambient	d’una	ciutat	àrab
•	 Olors	que	ambientin	l’espai:	espècies,	encens,	etc.
•	 Catifa	i	coixins	per	seure	a	terra
•	 Àlbums	de	fotos	DinA-5	amb	retrats	per	poder	ser	

consultats 

Descripció	de	l’àmbit:
És	un	espai	tancat,	ja	que	s’ha	volgut	crear	un	ambient		per	sub-

mergir	a	l’espectador	en	una	atmòsfera	amb	reminiscènices	orien-
tals . El visitant obrirà unes cortines i entrarà dins un espai amb so 
ambient i olors que remeten a l’orient.	La	llum	és	tènue		però	ens	
permet	veure	perfectament	les	fotografies	que	hi	ha	a	les	parets,	
i	un	cop	fet	el	recorregut	ens	podem	seure a uns coixins	i	fullejar	
diversos	àlbums	amb	retrats	que	el	pare	Ubach	va	anar	fent	al	llarg	
del seu viatge. L’objectiu és crear una atmosfera que li permeti 
submergir-se en la vida diària d’orient a mitjans del segle passat.
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Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia

Aquest àmbit apropa a l’espectador  al paisatge  de l’ Iraq a 
través	de	les	fotografies,	i al mètode deductiu del pare Ubach a 
l’hora	d’	analitzar		els	textos	bíblics per ubicar al mapa ciutats o 
fets concrets narrats a la Bíblia. 

Llistat de recursos:
•	 Fotografies	60x70	cm
•	 Text	introductori	i	peus	de	foto
•	 Vitrina	amb	estris	d’orientació	(mapa	i		brúixola),	

quadern de notes, etc.
•	 Mapa	interactiu	multi	tàctil	on	es	relaciona,	lloc,	text	

i imatge.

Descripció	de	l’àmbit:
El	visitant	podrà	contemplar	imatges dels paisatges de l’ Iraq, 

amb un peu de foto que els situa dins el viatge bíblic del monjo. Hi 
ha una vitrina amb	una	sèrie	d’estris	d’orientació,	que	van	perme-
tre	al	pare	Ubach	orientar-se	pel	desert	durant	els	seus	viatges.	Per	
aquell	visitant	que	vulgui	aprofundir	en	l’àmbit,	hi	ha	un	interactiu 
multi tàctil on es reprodueix el mapa físic d’Iraq amb la geoloca-
lització de les fotografies que va fer al llarg del viatge i la relació 
amb el text bíblic, o les seves conclusions a l’hora de concretar 
en	el	territori	un	passatge	sagrat.	El	visitant	pot	prémer	a	sobre	
de	cada	nom	o	frase,	i	se	li	apareixerà	llur	fotografia	amb	un	text	
complementari	de	la	seva	relació	amb	la	Bíblia.	D’aquesta	manera	
el	visitant	podrà	adquirir	un	major	coneixement	de	procés	deductiu	
del	pare	Ubach	a	l’hora	d’interpretar	el	territori	en	relació	als	tex-
tos	sagrats.	Es	preveu	que	pugui	ser	manipulat	per	més	d’un	usuari	
a la vegada.
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6.3 ALÇATS DE L’EXPOSICIÓ 

A	continuació	es	mostren	les	imatges	que	il·lustren	la	decripció	
feta	de	cada	un	dels	àmbits	al	guió	museogàfic.	

Els	alçats	de	l’exposició	es	presenten	per	àmbits,	seguint	l’ordre	
plantejat	a	nivell	de	conceptes	a	la	proposta	museològica,	i	la	distri-
bució	per	àmbits	feta	a	la	proposta	museogràfica.

•	 Alçat
•	 Esquema	proposta	interactiu
•	 Graella	continguts	de	l’àmbit
•	 Fotografies	del	pare	Ubach

Àmbit	1

Àmbit 3

Àm
bit 2Àm

bi
t	5

Àmbit	4
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Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger
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Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger
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Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger
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Àmbit 1. El pare Ubach, un monjo viatger

Descripció	àmbit Textos Recursos	museogràfics Objectes	/fotografies

Aquest		és	un	àmbit	intro-
ductori,	que	crea	un	context	per	
entendre	la	figura	del	Pare

Text	introducció

Cites	que	ens	per-
metin	entendre		sobre	
perquè	va	ser	important	
per	a	ell	viatjar	i	conèixer	
els territoris bíblics

Vitrina 

Audiovisual	de	2’	on	deixebles	i	
estudiosos	del	P.	Ubach	ens	expliquin	
la	seva	vida	i	allò	destacable:	perquè	
és	singular	això	que	anem	a	veure.

Recurs	interactiu:
Càmera	fotogràfica	antiga	per	

deduir		com	enfocar,	com	mesurar	la	
llum, enquadrar, etc.

Retrat del P. Ubach amb indu-
mentària	àrab.

Mapa	que	reculli	la	totalitat	
dels seus viatges.

Llibres i quaderns manuscrits
Exemplar	de	la	Bíblia	

il•lustrada
Fotografies	de	l’arxiu	tal	i	com	

el	va	deixar	al	seu	despatx
Col•lecció	de	postals,	capses	

de	negatius,	la	seva	càmera,	etc.
Nº	fotografies:	034,	421
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Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia
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Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia
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Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia

Descripció	àmbit Textos Recursos	museogràfics Objectes	/fotografies

Organització	i	planificació	del	
viatges. 

Logística		i	anècdotes	del	viatge

Text	introducció	a	l’àmbit

Peus	de	foto

Vitrina

Interactiu	itinerari	del	viatge.

Salvo conductes, visats, bit-
llets	de	tren,	vaixell,	etc

Nº	de	fotografies:	001,	012,	
060,		096,	101,	149,	154,	158,	
309,	331,	368,	423,	108,	017,	
029,	141,	191,	205,	217,	232,	
386,	404,	421,	425
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Àmbit 2. Viatge per les terres de la Bíblia
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Àmbit 3. La cerca de les restes del passat
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Àmbit 3. La cerca de les restes del passat
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Àmbit 3. La cerca de les restes del passat

Descripció	àmbit Textos Recursos	museogràfics Objectes	/fotografies

Aquest	àmbit	mostra	les	
imatges dels jaciments ar-
queològic que va visitar, i de 
com	detectava	peces	pel	seu	
museu	a	la	vida	quotidiana	
dels carrers, a més de mos-
trar	peces	de	la	col•lecció	
d’arqueologia bíblica del MDM

Text	introductori

Peus	de	foto

Cites		per	contextualitzar	
l’àmbit

Vitrina

Interactiu	que	relaciona	fotografia	
i	peça	de	la	col•lecció

Mapa	de	situació	d’aquelles	
restes	que	va	fotografiar	i	en	
quins museus es troben ara.

Peces	del	fons	de	col•lecció	
d’arqueologia	del	mon	antic	del	
MDM

Nº	de	fotografies:135,	138,	
140,	195,	196,	197,	200,	201,	
243,	272,	273,	376,	392,	393,	
408,	427,	428,	434,	435
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Àmbit 3. La cerca de les restes del passat
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Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta
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Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta
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Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta

Descripció	àmbit Textos Recursos	museogràfics Objectes	/fotografies

Aquest	àmbit	es	centra	en	les	
persones	i	situacions	quotidianes	
que	el	Pare	Ubach	va	fotografiar	
al	seu	viatge	per	l’	Irak.

Text	introductori

Peus	de	foto

Recurs	escenogràfic	amb	sorolls	
d’una	ciutat	àrab,	olors	d’orient	i	
coixins	per	seure	a	terra

Nº	de	fotografies:056,	
106,	113,	127,	163,	209,	
210,	217,	230,	234,	236,	
258,	302,	319,	382

Àlbum	fotos:
Nº	de	fotografies:	071,	

080,	082,	083,	259,	263,	
266,	267,	268,	269,	270,	
320,	321,	322,	323,	325,	
327,	363
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Àmbit 4. La diversitat d’orient. Una mirada oberta



Fons fotogràfic pare Ubach | 74

Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia
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Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia
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Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia

Descripció	àmbit Textos Recursos	museogràfics Objectes	/fotografies

Aquest	àmbit	ens	apropa	
al	paisatge	de	les	terres	de	
l’antiga	Babilònia	des	de	la	
mirada bíblica del monjo.

A	més	ens	permet	conèixer	
com	relacionava	paisatge	i	text	
bíblic.

Cites del seu dietari de com 
interpreta	els	textos	i	el	paisatge

Peus	de	foto	amb	cita	bíblica

Vitrina

Mapa	interactiu	que	relaciona	
lloc,	fotografia	i	text

Mapes,	brúixola,	quadern	de	
viatge

Nº	de	fotografies:	100,	
151,181	182,	183,	184,	185,186,	
204,	237,	250,	335,	338,	351,	
365,	366,	403,	417.	
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Àmbit 5. Ubach, el geògraf de la Bíblia
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6.4 PROPOSTA D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES AL VOL-
TANT DE  L’EXPOSICIÓ

Tal	i	com	hem	dit	als	objectius	de	l’exposició,	cal	donar	a	
conèixer	la	importància	del	fons	fotogràfic	i	aprofundir	en	el	mèto-
de	deductiu	del	pare	Ubach	en	torn	a	la	geografia	bíblica.	Per	
això	es	poden	desenvolupar	activitats		didàctiques	al	voltant	de	
l’exposició,	per	fer	més	accessible	els	continguts	de	l’exposició	i	
generar	una	proposta	participativa	al	voltant	de	la	mateixa.	

A	l’hora	de	definir	un	destinatari	de	les	activitats	didàctiques,	cal	
dir	que	les	exposicions		temporals	que	oferta	el	MDM	a	les	seves	
dues	sales	no	van	acompanyades	d’activitats	didàctiques	al	voltant	
de	l’exposició;	aquesta	oferta	es	fa	per	la	col•lecció	permanent	
i	amb	reserva	prèvia.	Tot	i	aquesta	situació,	aquest	projecte		vol	
oferir	un	esquema de tres activitats didàctiques per a estudiants 
de primària i secundària,	i	donar	una		idea	del	potencial	que	té	
aquesta	exposició	i	el	fons	fotogràfic	a	l’hora	de	generar	activitats		
de	contingut	educatiu	que	permetin	que	el	públic	general	o	escolar	
aprofundeixi	en	el	contingut	de	les	imatges	i	en	la	gran	aventura	del	
coneixement.

L’objectiu genèric de la proposta didàctica és apropar 
l’experiència del viatge del coneixement del Pare Ubach i la funció 
que te fotografia com a eina que documenta les experiències de 
vida i el pas del temps.

A.  Visita guiada dinamitzada

	El	monitor	explica	cada	un	dels	àmbits	i	llença	preguntes	als	
nois	i	noies,	incitant	a	la	lectura	de	les	imatges		per	construir	un	
relat	a	partir	del	contingut	de	les	fotografies.

Preguntes	tipus:
•	 Amb	quins	aparells	feu	fotos	actualment?	(mòbil,	

ordinador,	càmera	digital...)

•	 Amb	quins	mitjans	de	transport	es	viatja	avui?	I	a	les	
imatges,	quins	mitjans	de	transport	apareixen?

•	 Sabeu	que	és	l’arqueologia	i	per	a	què	ens	serveix?
•	 Com	us	orientaríeu	al	desert?	Quines	eines	

d’orientació	utilitzem	avui?	i	quines	utilitzava	el	Pare	Ubach?	
Sabeu	com	s’utilitzen?

•	 Que	en	sabeu	de	l’	Iraq?	Veieu	les	notícies?

B. Activitats didàctiques al voltant de l’exposició

1. Avui el viatger ets tu!
	Els	nois	i	noies	han	de	crear	el	seu	àlbum	de	viatges	per	l’	

Iraq	a	partir	de	les	imatges,	prèviament	agrupades	per	temàti-
ques.	Han	de	desenvolupar	la	tasca	de	crear	un	relat	a	partir	
de	l’associació	d’imatges	i	el	vincle	amb	experiències	personals	
que	donen	vida	a	aquestes	fotografies.

•	 Decidir	quin	tipus	de	viatger	ets
•	 Quin	recorregut	fas?
•	 Quines	anècdotes	vols	explicar	a	partir	de	les	imat-

ges?
L’objectiu d’aquesta activitat es prendre consciència de que 

suposa la fotografia a la nostra vida,en	quant	a		retenir	una	expe-
riència	fugaç	i	perpetuar-la	en	el	temps.

Material	necessari:	fotocòpies	de	les	fotografies,	àlbums	de	
fotos,	retoladors,	llibres	i	material	de	consulta

Durada	1h30	min

2. Organitzem l’arxiu. Fem parlar a les imatges
Decidir	les	temàtiques	i	classificar	les	imatges	segons	aquesta	

catalogació
•	 Quins	temes	apareixen	a	les	imatges?	
•	 Un	cop	detectades	les	temàtiques,	fer	grups	per	

cada	temàtica,	i	que	vagin	decidint	si	la	imatge	es	adient	per	la	
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seva	temàtica	o	és	d’un	altre	grup,etc
•	 Crear	un	ordre	intern	de	les	imatges,	discutir-ho	i	

explicar-ho	a	la	resta	del	grup,	argumentar	les	decisions.
L’objectiu es entendre la necessitat d’ordenar i classificar el 

material fotogràfic,	per	explicar	que	és	un	arxiu	fotogràfic	i	quina	
funció	patrimonial	te.

Material	necessari:	fotocòpies	de	les	imatges,	retoladors,	caixes	
per	classificar

Durada:	1h30	min

3. Decidim la nostra ruta!
Els	nois	i	les	noies	coneixeran	quin	són	els	conceptes	bàsics	a	

l’hora	de	poder	orientar-se	amb	un	mapa	i	una	brúixola.	
•	 Conceptes	com	latitud	i	longitud
•	 Posicionar	la	brúixola	i	entendre	les	indicacions
•	 Cada	grup	tindrà	un	mapa	i	una	brúixola.	Rebrà	unes	

coordenades	que	haurà	d’interpretar	i	a	partir	d’aquí	haurà	de	

crear	un	itinerari	de	viatge	per	arribar	al	destí:	amb	quins	mit-
jans	de	transport	podem	fer	la	ruta,	on	menjar,	on	dormir,	etc.

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a orientar-se amb 
els mateixos estris amb que el Pare Ubach feia als seus  viatges i 
conèixer	altres	formes	de	viatjar	i	d’entendre	el	territori	a	partir	de	
la	seva	topografia.

Material	necessari:	mapes,	brúixoles	(10	unitats),	paper,	retola-
dors, llibres i material de consulta

Durada: 2 hores

Aquests tres exemples de propostes didàctiques a desenvolu-
par ens serveixen per deixar constància de la riquesa i versatili-
tat de continguts que se’n poden derivar de l’exposició, a l’hora 
d’oferir un producte versàtil i participatiu que enriqueixi l’atractiu 
de l’exposició de cara a la seva possible itinerància.
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6.5 PLA DE COMUNICACIÓ

A	continuació	passem	a	definir	a	mode	de	llistat	les	qualitats	
de	l’exposició	en	tant	que	producte	cultural	que	requereix	d’una	
estratègia de comunicació per captar i fidelitzar públics entorn al 
fons fotogràfic Ubach.	Aquest	pla	de	comunicació	està	pensat	per	a	
l’exposició	temporal,	però	pot	servir	de	guia	per	a	altres	accions	de	
difusió.

Definició del producte
•	 Exposició temporal itinerant pel	territori	català sobre els 

viatges	fotogràfics	del	Pare	Bonaventura	Ubach,	per	il•lustrar	el	seu	
projecte	de	la	Bíblia	Il•lustrada	amb	fotografies	dels	territoris	de	
l’orient bíblic. 

•	 Aquesta	exposició	ens apropa a l’experiència del viatge del 
coneixement que el Pare Ubach  va emprendre per fotografiar 
tots aquells indrets, situacions i persones que permetessin enten-
dre i interpretar els textos bíblics, amb	la	intenció	de	fer	compren-
sible	la	Bíblia	i	apropar-la	a	un	major	nombre	de	fidels.	

•	 Aquesta	experiència	del	viatge	ens	arriba	avui	a	través	de	
les	imatges	que	va	anar	prenent	al	llarg	del	viatge,	i	ens	permet		
conèixer	els	itineraris,	les	persones	i	les	experiències	viscudes	dia	a	
dia,	que	arriben	a	l’espectador	gràcies	a		aquesta	exposició	tem-
poral	que	dóna	a	conèixer	la	tasca	fotogràfica	del	monjo,	a	més	
d’apropar-nos	a	cultures	avui	dia	desaparegudes	o	que	viuen	en	
situació de violència constant.

Objectius del pla de comunicació
•	 Donar	a	conèixer	l’activitat	cultural	de	l’Abadia	de	Montse-

rrat.
•	 Donar	a	conèixer	el	fons	fotogràfic	del	Pare	Ubach	en	torn	

als	seus	viatges	per	l’orient	bíblic	i	la	tasca	de	conservació	i	difusió	
que	fa	el	MDM	al	voltant	de	la	nova	col•lecció	de	fotografia.

•	 Garantir	l’afluència	de	públic	a	l’exposició	i	a	les	activitats	
complementàries

Públic
•	 Turistes:	Aquest	públic	arriba	de	forma	casual	a	l’exposició,	

ja	que	el	seu	objectiu	és	conèixer	un	conjunt	patrimonial	amb	di-
verses	propostes	culturals.	Tot	i	que	el	pare	Ubach	no	era	un	turis-
ta,	ja	que	coneixia	l’	idioma,	les	costums	i	va	viure	més	de	trenta	
anys	a	Jerusalem,	hi	ha	punt	en	comú	entre	el	turista	i	el	monjo,	
com	són	el	fet	de	trobar-se	en	un	altre	país	i	utilitzar	la	fotografia	
com	a	forma	de	testimoniar	els	llocs	i	les	vivències	viscudes.

•	 	Pelegrins:	La	muntanya	de	Montserrat	rep	molts	peregrins	
que	anualment	fan	la	ruta	santa	fins	a	la	muntanya	com	a	forma	
de	devoció.	Aquest	públic	pot	establir	un	vincle	emocional	directe	
amb	la	proposta	expositiva	i	els	viatges	del	pare	Ubach	per	orient,	
ja	que	els	seus	viatges	tenien	un	caràcter	marcadament		místic.

•	 Grups escolars:	L’any	2011,	van	contractar	algun	servei	
dels	que	oferta	l’Abadia	de	Montserrat		uns	11.384	escolars.	Tot	i	
que	més	del	50%	centrava	la	seva		visita	al	Parc	Natural,	un	27%	
del escolars visitava el MDM i demanava una visita comentada 
de	l’exposició.	L’exposició	es	podria	oferir	als	grups	escolars	i	di-
namitzar	la	seva	visita	amb	les	activitats	didàctiques	al	voltant	de	
l’exposició	o	la	visita	dinamitzada.

•	 Excursionistes cap de setmana:	Aquest	públic	podria	arribar	
a	l’exposició	de	forma	casual,	si	en	el	moment	de	planejar	la	visi-
ta	coneix	tota	la	proposta	cultural	que	oferta	l’Abadia	a	través	del	
MDM.	Però	és	un	públic	que	te	un	fort	vincle	amb	la	natura	i	per	
tant	centrarà	el	seu	temps	d’oci	en	el	gaudi	del	Parc	Natural.

•	 Fotògrafs i estudiosos del patrimoni fotogràfic: Aquest 
tipus	de	públic	pot	ser	no	es	desplaçarà	a	Montserrat	per	veure	
l’exposició,	però	de	ben	segur	que	assistirà	si	la	exposició	viatja	pel	
territori	català	i	adquirirà	el	catàleg	de	l’exposició	i	qualsevol	altre	
material	de	difusió	vinculat	amb	el	Pare	Ubach,	com	son	els	dos	
dietaris	de	viatges	que	te	publicats	Edicions	Abadia	de	Montserrat.
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Missatge 
•	 Marca:	El	coneixement	com	a	aventura.
•	 Producte	cultural:	Exposició	fotogràfica	temporal	”	Viatge	al	

coneixement.	La	mirada	fotogràfica	del	Pare	Ubach	sobre	els	terri-
toris	bíblics	de	l’Orient”

Missatge general :
•	 Conèixer	com	va	ser	l’experiència	del	viatge	del	Pare	Ubach	

pels	territoris	de	la	Bíblia
•	 Conèixer	com	era	la	vida	a	l’	Iraq	al	1922

Missatges específics:
•	 Públic	turista	i	excursionistes:	El	protagonista	de	l’exposició	

és	un	viatger	con	ells,	amb	situacions	comunes	respecte	a	
l’adaptació	i	la	presa	de	decisions	al	llarg	del	viatge.

•	 Pelegrins:	Vincle	amb	el	territori	i	els	monuments	sagrats	a	
partir	de	la	fe	i	la	religió

•	 Fotògrafs	i	estudiosos	del	patrimoni	fotogràfic:	La	fotogra-
fia	ens	explica	històries	i	deixa	un	testimoni	que	va	més	enllà	de	
la	nostra	experiència	personal,	ja	que	perviu	en	el	temps	i	reviu	grà-
cies	a	aquesta	exposició.

•	 Escola:	El	viatge	és	una	experiència	vital	única,	on	desco-
brim	altres	móns	i	també	ens	descobrim	nosaltres	mateixos.	Hi	ha	
una	proposta	didàctica	orientada	a	rebre	aquests	visitants.

Canals i mitjans de difusió
•	 Web	del	MDM	http://www.museudemontserrat.com/
•	 Web	de	la	muntanya	de	Montserrat	http://www.montse-

rratvisita.com/
•	 Blog	de	l’Escriptorium	Bíblicum	http://scriptoriumbiblicum.

wordpress.com/
•	 Mail	list		del	museu
•	 Mail	list	a	totes	aquelles	institucions	vinculades	a	la	fotogra-

fia	i	al	patrimoni	fotogràfic
•	 Premsa	local	i	nacional

Materials	de	difusió
•	 Postal
•	 Tríptic	de	l’exposició
•	 Publicació	d’un	catàleg	de	l’exposició
•	 Proposta	didàctica	pel	públic	escolar
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6.6 UNA EXPOSICIÓ PENSADA PER ITINERAR

Aquesta exposició està pensada per a ser itinerant. Tot i que el 
disseny	que	es	presenta	en	aquest	projecte	és	pel	MDM,	en	tot	mo-
ment	s’ha	tingut	en	compte	generar	un	producte	que	pugui	viatjar	
a	baix	cost	i	que	s’adapti	a	una	àmplia	tipologia	d’espais.	

Les	exposicions	de	fotografia	son	una	proposta	cultural	de	gran	
acceptació	per	part	del	públic,	fet	que	ens	permetria	apropar	a	una	
àmplia	tipologia	de	públic	la	figura	del	pare	Ubach,	la	tasca	bíblica	
i	cultural	de	l’Abadia	de	Montserrat,	així	com	la	diversitat	patri-
monial	que	gestiona	el	museu.	I	sobre	tot	enllaça	amb	la	política	
de	difusió	patrimonial	que	fa	el	MDM	a	partir	de	les	exposicions	
itinerants	del	seu	fons	de	col•lecció,	com	una	manera	de	donar-se	
a	conèixer	a	la	resta	del	mon	cultural	català	i	nacional.

Per tant, d’una banda hem de tenir en compte a l’hora de 
proposar un calendari d’ itineràcies, aquelles institucions que ja 
tenen un vincle amb el MDM, això	vol	dir	tots	aquells	museus	i	
centres	d’art	que	han	acollit	les	exposicions	itinerants	que	ofereix	
el	MDM,	com	a	punt	de	partida	a	l’hora	de	dissenyar	un	mapa	
d’itineràncies.	

D’altra	banda,		si	pensem	en		institucions	que	podrien	interes-
sar-se	a	incloure	aquesta	mostra	dins	de	la	seva	programació,	s’han	
de tenir en compte institucions de caire religiós,	com	podria	ser	el	
Museu	Episcopal	de	Vic,	el	Museu	de	Lleida	o	el	Museu	Diocesà	de	
Barcelona,	per	exemple,		ja	que	l’exposició	i	la	proposta	didàctica		
que	l’acompanya	pot	atraure	una	gran	quantitat	de	públic	escolar	
i	local	que	podria	apropar-se	a	l’esperit	religiós	des	d’una	proposta	
que	conjuga	coneixement	i	aventura	al	voltant	de	la	fe	i	la	cerca	de	
la	paraula	de	Déu.	

A	més,	i		a	l’hora	de	potenciar	la	posada	en	valor	de	la	feina	
fotogràfica	desenvolupada	pel	Pare	Ubach	als	territoris	de	l’orient	
bíblic, s’hauria de tenir en compte aquelles institucions que fan 
una difusió constant de la fotografia,	com	és	el	CaixaForum,	o	el	

CCCB	per	exemple,		i	que	han	generat	un	segell	de	qualitat	amb	la	
seva	programació,	fet	que	beneficiaria	al	fons	Ubach,	ja	que	és	un	
fons	encara	desconegut	pel	gran	públic	de	la	fotografia.	

Cal	dir,	però,	que	la	proposta	de	difusió	aniria	molt	lligada	a	la	
obtenció	de	fons	econòmics	per	finançar	l’activació	del	fons	foto-
gràfic,	ja	que	moltes	de	les	fundacions	que	habitualment	recolzen	
aquest	tipus	d’intervencions,	tenen	sales	i	circuits	expositius	propis	
que	definirien	el	mapa	i	el	calendari	de	les	itineràncies.
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7. RECURSOS HUMANS. 

El	marc	en	el	que	ens	situem	per	definir	les	necessitats	del	
projecte	a	nivell	de	perfils	professionals	és	el	del	MDM.	Tal	i	com	
hem	vist	a	l’organigrama	de	la	institució,	el	MDM	no	ha	organit-
zat	la	gestió	de	recursos	humans	del	museu	a	partir	de	les	seves	
col•leccions,	sinó	que	te	un	personal	polivalent	que	assumeix	un	alt	
volum	de	feines	del	tipus	més	divers,	on	la	gestió	de	la	col•lecció	
es	combina	amb	el	disseny	de	propostes	expositives,	la	redacció	de	
la	revista	Propileu,	les	visites	guiades		o	l’atenció	de	la	botiga	del	
museu,	per	exemple.	Al	ser	un	museu	que	no	te	una	departament	
per	cada	una	de	les	col•leccions,	aquest projecte no contempla 
la creació d’un departament de fotografia. S’ha de trobar la ma-
nera	que	l’activació	del	fons	Ubach	i	la	incorporació	a	les	seves	
col•leccions	suposi	un	volum	de	feina	abastable	per	a	la	seva	bona	
evolució.

Trobem	important	definir	i	descriure	les	feines	necessàries	pel	
bon	desenvolupament	del	pla	de	gestió	integral	del	fons	fotogràfic	
del	pare	Ubach.	Per	això	s’ha	desenvolupat	un taula amb la des-
cripció de la feina a realitzar al	llarg	del	procés	de	conservació,	
però	també	per	a	les	propostes	de	difusió,	dinamització	i	explotació	
del	fons	fotogràfic.
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Inventari: Aqueta	funció	implica	tenir	coneixements	en	gestió	patrimonial	i	dels	els	criteris	d’	inventariat	del	MDM.

Informe conservació Es	imprescindible	comptar amb la figura d’un conservador de fotografia	que	pugui	redactar	un	informe	
exhaustiu	de	l’estat	de	conservació	del	fons,	a	més	d’un	calendari	d’actuacions	a	planificar	a	curt,	mig	i	llarg	
termini,	per	la	bona	conservació	del	fons.

Digitalització: Aquesta	funció	implica	tenir	coneixements	en	digitalització	fotogràfica.	Es	pot	comptar	amb	la	figura	
d’un	digitalitzador	especialitzat	en	fotografia	patrimonial,	contractar	els	serveis	d’empreses	de	digitalització,	
o	a	través	de	becaris,		però	en	tots	els	casos	s’han	d’haver	definit	prèviament	els	paràmetres	de	digitalitza-
ció	i	per	tant	cal	una	supervisió	de	les	feines	contractades.

Catalogació: Aquesta	funció	implica	tenir	coneixements	del	programari	MuseumPlus.	Aquesta	feina	s’ha	de	realitzar	
d’acord	a	unes	pautes	concretes		en	relació	a	les	necessitats	del	fons	a	nivell	de	descripció.

Difusió i dinamització 
del fons

Aquesta	funció	implica	tenir	bons	coneixements	del	contingut	del	fons	fotogràfic,	per	poder	definir	pro-
postes	de	difusió	articulades,	a	l’hora	de	donar	a	conèixer	el	contingut	del	fons	i	la	tasca	fotogràfica	del	pare	
Ubach	al	voltant	de	la	Bíblia.	Cal	tenir	en	compte	el	recolzament	extern,	si	cal,		a	nivell	de	planimetria	i/o		
recursos	tècnics,	que	poden	ser	sub-contractats	de	forma	puntual.

Explotació del fons Cal	definir	drets	d’usos	i	explotació	a	l’hora	de	donar	un	bon	servei	de	les	demandes	que	es	derivin	de	la	
difusió	del	fons.	Actualment	aquesta	feina	es	fa	sense	cap	planificació	per	part	del	director	de	l’Escriptorium	
Biblicum de l’Abadia de Montserrat.

Coordinació Aquesta	funció	implica	tenir	un	coneixement	del	fons	fotogràfic	i	de	totes	les	pautes	concretes	definides	
al	pla	estratègic,	a	més	d’un	calendari	de	treball	i	uns	objectius	a	assolir.
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CONSERVADORA EN CAP COORDINACIÓ 
FONS UBACH

COORDINACIÓ
ACTIVITATS

DIDÀCTIQUES
AJUDANT 

CONSERVACIÓ
ATENCIÓ PÚBLIC 

VENDA ENTRADES
CONSERVACIÓ 
FONS UBACH

DIFUSIÓ I 
DINAMITZACIÓ 
FONS UBACH

DIRECTOR 
MUSEU DE MONTSERRAT

	 Tots	aquests	perfils	professionals	es	podrien	agrupa	en	dues	
grans	àrees:	

•	 conservació 
•	 difusió	del	fons

Entenem	que	per	a	un	desplegament	òptim	del	model	de	
gestió	ideat,	i	atenent	a	les	particularitats	i	sistema	organitzatiu	
actual	de	la	institució,	seria necessari comptar amb un mínim 
d’una persona per a cada àrea,	més	aquelles	persones	de	suport	
puntual	que,	com	s’ha	descrit	en	la	taula,	haurien	de	desenvolu-

par	tasques	específiques	i	de	perfil	més	especialitzat.	
I	opcionalment,	la figura d’un coordinador que de manera 

transversal	podria	supervisar	tot	el	procés.	D’altra	banda,	entenem	
que	aquest	mateix	perfil	podria	ser	desenvolupat	per	una	persona	
interna del MDM.
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Conservació i ingrés del fons

Mesos           1           2           3         4            5            6            7          8          9          10          11        12

Inventari

Estudi conservador de fotografia 

Planificació intervenció

Trasllat materials conservació

Digitalització

Catalogació

Coordinació 

8. CRONOGRAMA 

Aquest	és	un	cronograma	orientatiu	de	les	fases	d’evolució	de	
les	feines	de	conservació	i	l’ingrés	del	fons,	així	com	de	l’evolució	
en	paral•lel	de	les	propostes	de	difusió	del	fons	fotogràfic.	Un	cop	
definit	un	pla	estratègic	i	projectes	executius	per	a	la	gestió	integral	
del	fons,	s’ha	de	tornar	a	dissenyar	un	cronograma	específic	pels	
objectius	de	cada	pla	estratègic.

Cronograma orientatiu de la conservació del fons 
fotogràfic:

Aquest	cronograma	està	especificat	en	mesos	de	treball.
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Exposició temporal

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Projecte executiu

Documentalista

Guió audio visual

Disseny exposició

Disseny il·luminació

Disseny   interactius

Disseny gràfic

Pla de comunicació

Producció exposició 

Impressió de còpies fotogràfiques

Enmarcat de les fotografies

Impressió textos i peus foto

Programació i producció interactius 

Producció audiovisual

Encarrec de parets i vitrines portàtils

Difusió 

Coordinació

Cronograma de la conceptualització i producció de 
l’exposició temporal “Viatge al coneixement. La mirada 
fotogràfica del pare Ubach pels territoris de l’orient bí-
blic”:

Aquest	cronograma	s’especifica	en	setmanes	de	treball.
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Muntatge

Dies 1 2 3 4 5 6 7

Pintura de la  sala

Muntatge parets portàtils

Muntatge vitrines portàtils

Muntatge fotografies

Textos i peus de foto

Coordinació 

Inauguració Exposició 

Cronograma del muntatge de l’exposició temporal 
“Viatge al coneixement. La mirada fotogràfica del pare 
Ubach pels territoris de l’orient bíblic”a la Sala Daura del 
MDM:

Aquest	cronograma	està	organitzat	en	dies	de	treball.
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9. RECURSOS ECONÒMICS

La	viabilitat	de	qualsevol	projecte	de	gestió	patrimonial	passa	
pel	disseny	de	propostes	de	gestió	que	siguin	viables	econòmica-
ment	parlant.	En	relació	a	aquest	projecte,	comptem amb un fons 
d’una singularitat única al territori nacional,	fet	que	en	principi	
facilita l’accés a fonts de finançament	que	ens	permetin	la	conser-
vació	i	l’accés	al	contingut	de	les	imatges	per	generar	propostes	de	
difusió	de	cara	a	l’activació	i	valoració	del	fons	patrimonial.

L’	ingrés	del	fons	fotogràfic	Ubach	a	les	col•leccions	del	Museu	
suposaria	una	despesa	que	la	institució	hauria	de	planificar	prèvia-
ment	i	traslladar	les	seves	necessitats	de	fons	extraordinaris	tant	a	
l’Abadia, a LARSA, com a la Fundació Abadia 2025. 

Pel	tipus	de	proposta	patrimonial	que	es	vol	activar,	passem	a	
detallar	tant	els	ingressos	propis	de	la	institució,	com		una	sèrie	de	
subvencions	de	fons	públic	així	com	diverses	iniciatives	de	patrocini	
i	mecenatge	que	poden	fer	viable	la	proposta	i	que	poden	ser	ges-
tionades	o	be	des	del	MDM	o	a	través	de	la	Fundació	Abadia	2025.

9.1 INGRESOS

Descripció dels recursos econòmics generats per la institució:
El	Museu	de	Montserrat	és	una	institució	privada	que	depèn	de	

l’Abadia	i	de	la	companyia	LARSA,	que	gestiona	tota	la	part	adminis-
trativa	del	museu.		A	nivell	econòmic	genera	recursos	a	partir:

•	 Venda	d’entrades
•	 Botiga
•	 Visites	guiades
•	 Activitats	familiars
Aquest	recursos	econòmics	son	gestionats	per	l’empresa	LARSA,	

que	destina	un	pressupost	per	salaris	del	personal,	per	despeses	
bàsiques	de	manteniment	del	museu,	així		com	la	producció	de	les	
exposicions	temporals	del	museu.	El	MDM		genera	els	seus	propis	
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ingressos	a	partir	de	la	producció	i	explotació	d’exposicions	itine-
rants	que	li	permeten	encetar	nous	projectes,	accions	puntuals	de	
conservació, etc.

Subvencions per a la instal•lació i/o millora d’arxius:

•	 Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deportes.
El	Ministerio	de	Cultura	y	deportes	convoca	diverses	beques	

i	ajuts	per	a	la	finançament	de	projectes	culturals.	Hi	ha	diver-
ses	modalitats,	i	dins	la	branca	d’arxius,	hi	ha	una	convocatòria	
d’ajuts	a	entitats	privades	sense	ànim	de	lucre,	pel	desenvolupa-
ment		de	projectes	arxivístics	i	per	a	la	millora	de	les	instal•lacions	
i	l’equipament	dels	seus	arxius.	Aquest	ajut	permetria	finançar	
la	primera	fase	d’activació	del	fons	Ubach,	ja	que	és	un	ajut	que	
permetria	finançar	el	material	de	conservació,	la	ubicació	en	espais	
climàticament	controlats	i	la	catalogació	del	fons.

La	última	convocatòria		té	data	de	juny	del	2011
Per	a	més	informació	http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/

Archivos/index.html
•	 Generalitat de Catalunya

La	Generalitat	de	Catalunya,	a	través	del	Departament	de	Cultu-
ra,	convoca	una	sèrie	de	subvencions	per	a	entitats	privades	sense	
ànim	de	lucre.	S’haurien	d’estudiar	els	ajuts	per	bens	mobles	dins	
de	l’apartat	de	Museus,	o	els	ajuts	a	arxius		i	biblioteques	a	l’hora	
d’establir	instruments	de	descripció	de	fons	documentals.

La	última	convocatòria		té	data	de	maig	de	2012
Per	a	més	informació	http://goo.gl/FbjSA
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Diverses propostes de patrocini amb convocatòria oberta o a 
partir de col•laboracions institucionals:

•	 UNESCO,	Memory	of	the	World.	
El	programa	Memòria del Mon és una convocatòria bianual que 

té	la	finalitat	de	preservar	i	fer	accessible	el	patrimoni	documental	
de	major	rellevància	pels	pobles	del	món.	Al	seu	llistat	sobre	docu-
ments	que	té	com	a	missió	conservar	aquest	programa,	està	inclosa	
la	fotografia	i	els	fons	fotogràfics	en	risc	de	desaparèixer	per	falta	
de	valoració	o	d’inversió	econòmica.	El	programa	valora	molt	la	
singularitat	del	fons	documental	i	finança	com	a	màxim	el	50%	del	
cost	total	del	procés	de	conservació	i	salvaguarda	dels	documents,	
a	més	de	vincular	el	fons	a	un	segell	de	qualitat	UNESCO	i	a	fer	difu-
sió	a	través	del	seu	programa	Memòria	del	Mon.

Ultima	convocatòria	té	data	de	març	de	2012
Per	a	més	informació:	http://goo.gl/HvsEk

•	 Fundació	Mapfre	
La	Fundació	Mapfre	convoca	cada	dos	anys	la	“Ayuda para 

archivos históricos de España, Portugal y América Latina”.	Poden	
optar	a	la Ayuda	els	arxius	i	altres	institucions	públiques	i	privades	
dipositàries	de	fons	o	col•leccions	de	caràcter	històric	i	d’interès	
per	a	la	investigació	dels	països	d’	Amèrica	Llatina,	Espanya	o	Portu-
gal. 

Es	valora	tant	la	rellevància	històrica	del	fons	documental	com	la	
viabilitat	tècnica,	econòmica	i	de	gestió	del	projecte.	L’Ajuda	és	d’un	
màxim	de	30.000€	i	no	pot	superar	el	75%	de	la	financiació.

Última	convocatòria	te	data	d’abril	de	2012
Per	a	més	informació:	http://www.mapfre.com/fundacion/es/

cultura.shtml



Fons fotogràfic pare Ubach | 92

•	 Fundació	Telefònica
L’any	2011	es	va	presentar	al	CCCB	i	més	tard	a	Fundació	Telefò-

nica	a	Madrid,	l’exposició	“Brangulí. Barcelona 1909-1945”, que ha 
estat	produïda	i	finançada	en	la	seva	totalitat	per	Fundació	Telefò-
nica.	Aquesta	exposició	neix	arran	d’un	conveni	de	col•laboració	
entre	Fundació	Telefònica	i	l’Arxiu	Nacional	de	Catalunya	que	va	ser	
proposat	pels	dos	comissaris	de	l’exposició,	Rafael	Levenfelt	i	Valen-
tí	Vallhonrat	i	la	conservadora	de	fotografia	de	l’Arxiu	Nacional	de	
Catalunya	i	coordinadora	del	projecte,	Merche	Fernández.	Aquest	
conveni	de	col•laboració	entre	una	institució	que	té	la	missió	de	
conservar	el	patrimoni	documental		i	una	fundació	que	té	com	a	
missió	fer	difusió	de	la	fotografia,	ens	permet	conèixer	un	model	
de	gestió	patrimonial	que	cerca	fons	de	finançament		econòmic	
que	aporti	difusió	a	través	d’una	institució	que	té	un	fort	compro-
mís amb l’art i que ha generat un segell de qualitat al voltant de les 
seves	propostes	culturals.

•	 Fundació	La	Caixa	
L’Arxiu	fotogràfic	del	Centre	Excursionista	de	Catalunya		va	

redactar	un	pla	estratègic	de	set	anys	que	va	rebre	una	subvenció	
de	2	milions	d’Euros	de	la	Fundació	La	Caixa.	Aquesta	subvenció	no	
queda	emparada	sota	cap	convocatòria	pública,	sinó	que	va	se	una	
iniciativa	privada	del	CEC	a	l’hora	d’adreçar-se	a	l’àrea	de	cultura	
de	la	Fundació	i	donar	a	conèixer	el	seu	projecte	i	la	necessitat	de	
financiació.	La	subvenció	ha	suposat	el	poder	condicionar	tèrmi-
cament	els	dipòsits,	adequar	el	material	de	conservació,	fer	un	
inventari	de	tot	el	fons	fotogràfic,	catalogar	una	part	de	les	imatges,	
fer	difusió	del	fons	a	través	de	la	Memòria	Digital	de	Catalunya	i	
actualment	estan	en	el	procés	de	creació	d’una	base	de	dades	prò-
pies	per	poder	fer	migracions	a	espais	2.0.
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•	 Fundació	Elsa	Peretti	
Elsa	Peretti	va	ser	dissenyadora	de	joies	de	la	mítica	casa	

Tiffany’s.	La	seva	Fundació	està	ubicada	al	nucli	urbà	de	Sant	Martí	
del	Vell	(Girona)	i	des	de	fa	uns	anys	la	Fundació	ha	començat	a	
desenvolupar	innovadores	modalitats	de	patrocini	arquitectònic,	
mecenatge	cultural	i	foment	de	la	creació	artística,	que	inclouen	
des	de	restauracions	patrimonials	o	arqueològiques	fins	a	experièn-
cies	col•lectives	de	recerca	estètica	en	règim	d'estades	o	colònies	
(artist-in-residence	programs).	L’any	2011	gràcies	a	la		intervenció	
de	la	Fundació	Elsa	Peretti,	el	MNAC	va	poder	tancar	un	acord	per	
rebre	en	dipòsit	1500	obres	que	fotògraf	Oriol	Maspons	va	realit-
zar	entre	1950	i	1980.	La	Fundació	s’encarrega	de	forma	íntegra	de	
la	financiació	dels	treballs	restauració,	conservació,	digitalització	i	
catalogació	de	les	imatges	del	fotògraf.	D’aquesta	manera	el	MNAC	
pot	rebre	i	conservar	de	forma	adquada	i	sense	cap	cost	pel	museu,	
un	important	llegat	patrimonial	que	estava	en	un	fràgil	estat	de	
conservació. 

•	 Fundación Endesa 
L’any	2011,	i	gràcies	a	un	conveni	de	col•laboració	signat	entre	

la	Fundación	Endesa	i	l’Arxiu	Nacional	de	Catalunya,	s’està	digitalit-
zant	el	fons	fotogràfic	Forces	Elèctriques	de	Catalunya,	S.A.	i	Forces	
Hidroelèctriques	del	Segre	S.A.	Un	cop	enllestides	les	tasques	de	di-
gitalització,	podran	ser	consultades	a	través	del	cercador	de	l’Arxiu	
en	línea	unes	44.000	imatges,	amb	les	seves	corresponents	descrip-
cions. La Fundación Endesa en coherència amb la seva trajectòria 
de	recuperació,	conservació	i	difusió	del	seu	patrimoni	cultural,	ha	
considerat	convenient	la	digitalització	del	fons,	assumint	integra-
ment	el	cost	econòmic	i	sense	que	suposi	cap	despesa	per	a	l’Arxiu	
Nacional de Catalunya.
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9.2 DESPESES

Les	despeses	generades	per	l’activació	i	valoració	del	fons	foto-
gràfic	Ubach	a	través	del	pla	de	gestió	integral,	queden	detallades	
en	aquest	pressupost,	que	un	cop	concretades	les	accions	a	través	
del	pla	estratègic,	quedarà	modificat	i	ajustat	als	objectius	i	calen-
dari	de	treball	del	pla.	

INGRÉS I CONSERVACIÓ DEL FONS

CONCEPTE UNITATS PREU UNITAT             COST

Inventari 2.000 €

Tasques conservació 9.000 €

Fundes poliester de conservació 250 4.000 €

Caixes d'arxiu 12 15 € 180 €

Sobres quatre solapes 600 1 600 €

Digitalització  negatius 7000 2 € 14.000 €

Post  producció negatius 7000 2 € 14.000 €

Discs durs enmagatzematge 1Tb 4 200 € 800 €

Catalogació 7000 2 € 14.000 €

Coordinació 10.000 €

TOTAL 68.580 €
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EXPOSICIÓ TEMPORAL
PROJECTE EXECUTIU UNITAT PREU UNITAT COST 
Coordinació/documentació 3.000 €
Disseny espai i il·luminació 6.000 €
Disseny interactius 3.000 €
Disseny gràfic 1.000 €
PRODUCCIÓ EXPOSICIÓ
Pintura sala 250 m2 2.000 €
Paret portàtil Prestige Expo 12.000 €
Vitrines portàtils Clario 5 1.000 € 5.000 €
Material conservació vitrines 500 €
Atrils vitrines 5 100 € 500 €
Retoc digital professional 3.000 €
Còpies  fine art 78 130 € 10.140 €
Impressió textos 2.000 €
Impressió carteles 500 €
Marcs fotografies 78 60 € 4.680 €
Per àmbits
Àmbit 1: interactiu càmera fotogràfica 3.000 €
                  Pantalla plana i auriculars 500 €
Àmbit 2: Interactiu itinerari viatge 3.000 €
Àmbit 3: interactiu mapa Iraq 12.000 €
Àmbit 4: catifa i coixins 1.200 €
                  Albums fotos antics 100 €
Àmbit 5: interactiu peces arqueològiques 3.000 €
PRODUCCIÓ AUDIO-VISUAL
Gravació 3.000 €
Edició,muntatge i so 1.500 €
MATERIALS DIFUSIÓ
Impressió de postals 2000 1.000 €
Impressió flyers 2000 800 €
MUNTATGE 8.000 €
COORDINACIÓ 6.000 €
TOTAL PRODUCCIÓ 83.420 €
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PREVISIÓ DE FONS:

A	partir	dels	ingressos	que	genera	la	pròpia	institució,	(10%)
les	aportacions	de	l’Empresa	LARSA	per	la	producció	d’exposicions	
temporals	(20%)	i	la	singularitat	del	fons	a	l’hora	de	poder	captar	
patrocinis	o	generar	col•laboracions	amb	institucions	(50%)que	
puguin	recolzar	econòmicament	la	conservació	del	fons,	es	preveu	
la	captació	del	80%	de	les	despeses	al	llarg	dels	dos	primers	anys	de	
posada	en	marxa	del	pla	de	gestió	integral	del	fons	Ubach.

TOTAL PRESSUPOST PROJECTE

ingres i conservació materials 68.580 €

Exposició temporal 89.100 €

TOTAL 157.680 €
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10. IDEES CLAU DEL PROJECTE

•	 És	una	proposta	que	valora	i	activa	el	fons	fotogràfic	del	pare	Ubach

•	 Pretén	incorporar	el	fons	fotogràfic	com	a	nova	col·lecció	del	Museu	de	Montserrat

•	 Defineix	diverses	actuacions	per	a	la	seva	activació	patrimonial

•	 Resalta	la	singularitat	i	valor	únic	del	fons	fotogràfic

•	 Proposa	una	exposició	temporal	per	donar	a	conèixer	el	fons	fotogràfic	a	la	societat

•	 Aporta	nous	públics	al	Museu	de	Montserrat	

•	 Preveu	la	recaptació	de	fons	de	diverses	fundacions	privades

•	 Remarca	el	valor	patrimonial	de	la	fotografia	
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ANNEX 2
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dels	 sistemes	de	protecció	originals,	 com	de	 les	pèrdues	a	
nivell	de	substància	portadora	d’imatge,	i	per	tant	de	la	infor-
mació icònica conservada en aquesta, que el deteriorament 
de	les	bases	pot	comportar.

CARACTERÍSTIQUES DEL FONS

Fons associats

L’observació	inicial	del	dipòsit	on	es	troba	el	fons	del	P.Ubach	
deixa	veure	fins	a	dos	conjunts	diferents	i	associats	al	primer,	i	que	
se	suposen	conformats	per	material	derivat	de	la	tasca	de	diferents	
col·laboradors.

Ordre, potencialitats

Aquests	 fons	 associats	 haurien	 de	 ser	 intervinguts	 perquè	
poden	complementar	la	lectura	del	primer	fons,	de	fet,	constituei-
xen	un	valor	patrimonial	afegit	pel	fet	de	la	seva	associació	natural	
amb	el	 fons	 original	 del	 P,	Ubach.	Malgrat	 això,	 les	 apreciacions	 i	
aproximacions	de	costos	econòmics	que	conté	la	present	proposta	
es	redueixen	al	fons	original	i	principal,	per	causa	de	que	tant	sols	en	
aquest	cas	es	disposa	d’una	qüantificació	i	identificació	aproximada	
dels materials.

Interès

Podem	establir	diversos	eixos	per	a	destacar	la	importància	patrimo-
nial d’aquest conjunt:

PROPOSTA DE TRACTAMENT DEL FONS FOTOGRÀ-
FIC PARE UBACH DE L’SCRIPTORIUM BIBLICUM DE 
L’ABADIA DE MONTSERRAT

Josep	Pérez	Pena,	Conservador	de	Fotografi-
es.	Desembre	de	2011.

  INTRODUCCIÓ

El	 fons	Ubach	 i	 d’altres	 fons	 fotogràfics	 annexos	 han	 estat	
guardats	 amb	 cura	 durant	 un	 llarg	 temps	 per	 l’Scriptorium	en	 un	
entorn	possibilista,	en	 l’estat	en	què	van	ser	dipositades	pels	dife-
rents	autors.	No	han	precisat	d’inversions	i	s’han	mantingut	en	els	
sistemes	de	protecció	originals	(capses,	àlbums).	

En	el	moment	present	plantegen	 la	necessitat	de	 ser	 intervinguts	
per	diverses	causes:	

•	 La	primera	i	més	important	la	constitueix	 la	oportunitat	de	
completar	 la	 documentació	 dels	 fons	 amb	 les	 aportacions	
que	el	pare	Pius,	com	a	col·laborador	que	va	mantenir	con-
tacte	directe	amb	l’autor,	pot	efectuar,	i	això	en	un	moment	
on	la	disposició	d’elements	tecnològics	adients	pot	potenciar	
la	riquesa	del	fons	integrant	de	manera	molt	flexible	aquest	
nou	cabdal	d’informació.

•	 La	segona	seria	l’aprofitament	del	actual	estat	de	conserva-
ció	 del	 fons,	 i	 l’evitació	 de	 riscos	 per	 la	més	que	probable	
evolució	 negativa	 tant	 dels	materials	 originals	 fotogràfics	 i	



Fons fotogràfic pare Ubach | 104

METODOLOGIA DE TREBALL 

La organització d’un pla de treball	 sobre	un	 fons	d’aques-
tes	característiques	i	amb	els	objectius	proposats	de	conservació	del	
material,	documentació	del	contingut	i	extensió	del	valor	patrimoni-
al	en	una	maniobra	de	difusió	requereix	la	participació	de	diversos	
professionals	procedents	d’àrees	diverses	de	coneixement	i	exigeix	
una	gestió	oberta	i	pluridisciplinar.	El	que	s’apunta	en	aquesta	pro-
posta	és,	a	més,	una	línia	de	treball	basada	també	en	la	contenció	de	
la	despesa	necessària	per	atacar	les	tasques	proposades,	en	el	sentit	
d’evitar	la	col·lisió	entre	la	racionalització	de	l’ús	de	recursos	econò-
mics	i	l’adequada	atenció	a	uns	fons	dins	un	termini	de	resposta	que	
no	posi	en	 risc	ni	el	material	ni	 les	 seves	possibilitats	d’explotació	
cultural.

Aquesta	proposta	considera	la	cura	del	fons	en	quatre eixos 
principals,	coordinats	per	la	persona	que	ha	motivat	el	projecte,	Ta-
tiana	Donoso,	que	assumiria	la	tasca	d’interrelacionar	els	diferents	
professionals	 que	 poguessin	 participar	 en	 les	 operacions	 inicials	
(conservador,	digitalitzador,	documentalistes,	dissenyador	web,	au-
xiliars)	i	que	es	responsabilitzaria	dels	contactes	amb	la	institució	de	
l’Scriptorium	en	coordinació	amb	el	pare	Pius:

1.	 Tasques	de	conservació:	Dutes	a	terme	per	un	conservador	
especialitzat,	 disposarien	 les	 condicions	 d’identificació	 de	
materials,	 la	 diagnosi	 de	 l’estat	 de	 conservació	 i	 la	 preser-
vació	 en	 materials	 de	 protecció	 íntima	 idonis.	 A	 aquestes	
operacions	 inicials	s’afegirien	recomanacions	per	al	mante-
niment	i	monitorització	posterior	del	conjunt.

•	 Cultural,	des	de	l’origen,	per	la	pròpia	naturalesa	del	treball	
bíblic	que	comporta,	i	sota	la	comprensió	de	la	minuciositat	
i	 exhaustivitat	 de	 la	metodologia	 de	 producció.	 Els	 factors	
d’antiguitat,de	 la	 localització	geogràfica	del	material	de	 re-
ferència	i	les	posteriors	circumstàncies	històriques	que	s’han	
produït	a	les	àrees	ateses	podrien	constituir	un	factor	de	va-
lor	afegit	a	la	riquesa	pròpia	del	fons	en	si.

•	 Fotogràfic,	perquè	comporta	una	mostra	de	qualitat	excel-
lent	d’un	material	que	ja	és	històric	per	causa	del	seu	mode	
de	producció.

•	 Per	l’actualitat	geopolítica	dels	territoris	fotografiats,	que	fan	
de	l’arxiu	un	document	històric	de	primer	a	nivell	geogràfic	i	
antropològic.

Naturalesa dels materials

Bàsicament	el	fons	es	troba	format	per	6.000	negatius	foto-
gràfics	 suportats	 en	 bases	 plàstiques,	 principalment	 nitrat	 de	 cel-
lulosa	però	amb	la	possibilitat	de	que	una	part	del	material	estigui	
suportat	en	acetat	de	cel·lulosa,	600	plaques	suportades	en	vidre	i	
un	seguit	de	mapes	i	llibres	de	referència	que	contenen	exhaustius	
llistats	on	són	registrades,	numerades,	descrites	i	localitzades	totes	
les	fotografies.
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2. Digitalització:	El	bolcat	de	les	imatges	a	un	reservori	de	na-
turalesa	digital	permetria	la	visualització	del	contingut	icònic	
en	 condicions	 d’agilitat	 i	 constituiria	 alhora	 un	mètode	 de	
duplicació	 i	 conservació	de	 les	 imatges	que	 formen	el	 fons	
davant	 la	possibilitat	de	contingències	o	de	 la	degeneració	
per	 envelliment	 de	 les	 bases	 materials	 que	 actualment	 el	
sustenten.	Aquesta	tasca	la	pot	dur	a	terme	un	escanista,	un	
fotògraf	o	un	conservador	especialitzat	en	digitalització,	però	
en cadascun dels casos tant el nivell de qualitat com la des-
pesa	a	assumir	varien	notablement.

3. Descripció:	Amb	el	contingut	en	imatges	visualitzables	es	pot	
passar	a	la	fase	d’associació	d’informacions	a	cada	fotografia.	
Difusió	 i	dinamització:	 La	publicació	 i	accés	del	públic	usu-
ari	 raona	 la	 intervenció	 i	 justifica	 la	despesa	que	exigeix	el	
tractament.	Les	característiques	pròpies	del	fons,	 lligades	a	
l’aprofitament	de	les	operacions	que	suposa	el	tractament,	
suposen	una	oportunitat	única	per	a	oferir	una	variada	ex-
plotació	del	fons	fotogràfic:	exposició,	interactiu,	pàgina	web,	
audiovisual,	 etc.	 Les	 característiques	úniques	del	 fons	 i	 les	
particularitats	de	la	geografia	on	es	van	prendre	les	imatges	
fa	que	aquest	fons	sigui	molt	versàtil	tant	alhora	de	fer	pro-
postes	de	difusió,	com	alhora	de	cercar	fons	de	finançament.

1.	CONSERVACIÓ	DEL	FONS

Diagnosi i determinació de l’estat de conservació: Les	primeres	ins-

peccions	de	diagnosi	han	esta	realitzades	per	especialistes	del	CSIC	
l’octubre	de	2010	i	per	aquest	conservador	el	novembre	del	2011	i	
ofereixen	resultats	de	moment	tranquil·litzadors	donat	el	bon	estat	
observat	en	els	materials.	Malgrat	això,	les	bases	plàstiques	de	ne-
gatius	fotogràfics,	ja	siguin	formulades	en	vidre,	en	nitrat	o	en	acetat	
de	cel·lulosa,	ofereixen	problemàtiques	complexes	d’envelliment.	La	
inspecció	que	resulta	de	digitalitzar,	documentar	i	reubicar	el	fons	és	
una	eina	important	en	la	possible	detecció	de	patologies,	i	a	més	es	
pot	explotar	per	a	fixar	bases	de	miniaturització	i	control	de	l’evolu-
ció	en	el	futur.

Una	eina	de	possible	aplicació	és	l’estudi	de	l’acidesa	mitjançant	el	
test	A-D	i	l’establiment	d’una	previsió	cronològica	de	resposta	al	de-
teriorament	per	als	materials	plàstics.	Conèixer	el	grau	d’acidificació	
del	material	és	una	dada	d’alt	valor	per	establir	la	seva	evolució	fu-
tura	abans	de	que	es	facin	notar	els	símptomes	més	avançats	a	nivell	
físic.

El	fons	suportat	en	vidre	s’hauria	de	revisar	per	determinar	si	és	pre-
sent	algun	símptoma	de	patologia	inherent	a	aquest	material	(corro-
sió	del	vidre,	lixiviació,	emulsions	amb	pèrdua	d’adherència,	deteri-
oraments	físics	associats).

En	el	cas	de	produir-se	una	acceleració	sobtada	de	l’envelliment,	es	
poden	aplicar	mesures	de	contenció	com	l’emmagatzematge	en	fred	
i,	en	extrem,	la	congelació	pautada	dels	materials.	El	volum	contin-
gut	del	fons	fa	possible	intervenir	sobre	aquest	sense	una	despesa	
exagerada	si	arribés	a	resultar	necessari.
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Identificació de materials: Donat	 el	 tram	 cronològic	 que	 cobreix	
el	període	de	producció	del	fons	hi	podem	trobar	bases	plàstiques	
barrejades	i	de	diferent	naturalesa	en	composició	(nitrat	i	acetat	de	
cel·lulosa).	Seria	recomanable	estudiar	detingudament	el	conjunt	i	
establir unes línies de segregació de materials segons la seva natura-
lesa	que	ajudés	a	optimitzar	la	seva	conservació.

Materials de protecció íntima: Els	sobres	i	àlbums	originals	estan	fa-
bricats	en	materials	antics	que	no	responen	a	les	bases	científiques	
que	regeixen	avui	dia	l’arxivat	de	les	fotografies.	Poden	conservar-se	
com	estan	durant	un	temps	cautelar	 i	sobretot	si	es	mantenen	les	
adequades	constants	ambientals	a	l’espai	d’arxiu.

Espai i ambient d’emmagatzematge: L’arxiu	es	pot	re	ubicar	en	mo-
biliari de naturalesa més adequada. Actualment es troba en un ar-
mari	de	fusta,	que	és	un	material	específicament	contraindicat	per	a	
l’emmagatzematge	de	fotografies,	i	es	podria	millorar	o	optimitzar	el	
control	d’humitat	i	temperatura.

Previsions	 d’evolució	 futura,	 riscos	 potencials	 i	 determinació	 de	
temps	de	reacció.

Els	resultats	del	Test	AD	faciliten	la	determinació	de	terminis	de	su-
pervivència	dels	suports,	establiment	de	mesures	de	contenció	del	
deteriorament,	intensitat	i	extensió	d’aquestes,	i	situen	les	bases	per	
a	l’establiment	d’una	planificació	d’intervencions	de	salvaguarda	en	
casos	d’esgotament	del	temps	de	reacció.

Monitoratge: Delegat	en	un	conservador	o	per	formació	específica	

del	personal	que	hagi	de	veure’s	implicat	en	la	gestió	futura	de	l’ar-
xiu,	 implementa	 una	 pauta	 d’observació	 del	material	 i	 reserva	 de	
dades	per	tal	de	detectar	possibles	símptomes	de	futures	patologi-
es,	alhora	que	contribueix	al	costum	de	tractament	dels	fons	en	un	
entorn de bons usos.

2. DIGITALITZACIÓ

Pot	 ser	 de	 consulta	 o	 avançada,	 i	 en	 funció	 d’aquesta	 tria	 genera	
unes	diferents	necessitats	de	temps	per	a	la	captura	i	tractament,	i	
molts	diferents	resultats	a	nivell	tant	de	volum	del	reservori	final	de	
dades	com	de	la	resolució	disponible.

La	digitalització	de	consulta	permet	la	visualització	dels	fons	i	la	seva	
posada	en	circulació	pública.

La	digitalització	avançada	s’estableix	com	a	duplicació	per	tal	d’ob-
tenir	un	arxiu	digital	definitiu	d’alta	qualitat,	i	resulta	una	important	
ajuda	a	la	conservació	com	a	eina	de	control,	diagnosi	i	monitoritza-
ció	com	a	valors	afegits	a	la	difusió	en	si.

Es	vol	fer	constar	expressament	que	malgrat	que	tot	sovint	s’inter-
preta	per	familiaritat	amb	el	mitjà	que	la	informació	digital	resulta	
barata	en	quant	a	a	manteniment,	cal	tenir	en	compte	que	la	correc-
ta	conservació	 i	preservació	del	 cos	d’informació	digitalitzada	que	
resulta	de	la	intervenció	que	s’apunta	per	al	fons	exigeix	a	mig	i	llarg	
termini	algunes	operacions	de	bolcat,	reserva	i	renovació	periòdica	
de	maquinari	que	tot	i	que	solen	passar	un	tant	desapercebudes	no	
resulten	exemptes	de	cost	econòmic	 i	cal	preveure	no	 immediata-
ment	però	sí	a	mig	termini.
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3. DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ 

Alhora	de	fer	la	descripció	i	catalogar	les	imatges	amb	Museum	Plus,	
ja	que	és	la	base	de	dades	amb	que	la	institució	gestiona	les	seves	
col·leccions,	la	tasca	es	pot	entendre	en	dues	vessants	diferents,	per	
una	part,	es	pot	posar	àgilment	en	relació	el	material	fotogràfic	i	les	
eines	naturals	associades	de	descripció,	donat	que	afortunadament	
es	guarden	uns	llistats	exhaustius	i	rigorosos	que	xifren	i	identifiquen	
cada	imatge	a	les	llibretes	de	registre	originals	del	pare	Ubach,	i	al-
hora	cada	imatge	es	pot	enriquir	amb	les	aportacions	del	pare	Pius	
així	com	d’aquelles	altres	que	pugui	ser	oportú	associar	de	cares	a	
la	potenciació	cultural	del	fons.	A	l’apartat	de	difusió	i	dinamització	
es	fa	una	proposta	senzilla	molt	directament	lligada	a	aquestes	ca-
racterístiques.	En	aquesta	proposta	es	preveu	cobrir	aquesta	àrea	
amb	la	feina	del	propi	pare	Pius,	la	participació	de	la	coordinadora	
del	projecte	i,	si	calgués,	l’entrada	de	personal	auxiliar	especialitzat	
en catalogació.

4.	DIFUSIÓ

Un	exemple	de	difusió		pot	ser	l’eina	web,	ja	que	es	manifesta	com	
el	recurs	òptim	de	dinamització	del	fons.	Deixant	apart	la	hipotètica	
possibilitat	de	maniobres	culturals	d’altre	naturalesa	(edició	de	catà-
legs,	programació	d’exposicions)	la	conformació	d’una	web	d’accés	i	
explotació	del	fons	Pare	Ubach	pot	significar	una	fita	per	al	coneixe-
ment,	valoració	i	aprofitament	del	conjunt	fotogràfic.	A	més,	com	ja	
s’ha	dit	repetidament	en	aquesta	proposta,	la	disposició	d’informa-

ció	precisa	que	l’acurada	metodologia	de	treball	del	Pare	Ubach	ens	
ha	llegat,	suposa	una	eina	d’altíssima	potència	per	al	disseny	d’una	
eina	d’accés	intuïtiva,	àgil,	útil	i	molt	senzilla.	La	proposta	per	al	dis-
seny del recurs d’accés seria la següent:

Es	 disposaria	 de	 tres	 bancs	 de	 dades	 creuats:	 per	 una	 part,	 les	
imatges;	 per	 altra	 les	 eines	 contextuals	 històriques	 -llibretes	 de	
registre	 i	mapes	originals-	 ;	 i	 na	 tercera	que	 són	 les	 informacions	
afegides:aportacions	del	pare	Pius,	dels	documentalistes,	 fonts	bi-
bliogràfiques	associades,	enllaços	a	llocs	d’interès.	Aquesta	darrera	
secció	podria	romandre	oculta	però	accessible	mitjançant	accessos	
directes	(botons)	al	menú	de	la	pantalla,	i	les	dues	primeres	podrien	
ser,	juntes	o	per	separat,	les	portalades	d’accés	a	la	informació	del	
potencial	usuari.

Així,	una	persona	que	intentés	 la	consulta	es	trobaria	o	bé	davant	
una	imatge	referenciada	numèricament	(i	potser	titulada	al	peu)	des	
de	la	que	podria	accedir	al	llistat	original	en	una	imatge	digitalitzada	
de	la	doble	pàgina	corresponent	de	la	llibreta	del	pare	Ubach,	i	vi-
ceversa.	També	es	podria	preveure	una	visió	en	modalitat	conjunta	
(pantalla	partida,	amb	un	espai	per	a	la	visualització	del	mapa	o	la	
llibreta	 i	una	altra	per	a	veure	la	 imatge	triada,	 i	sempre	amb	una	
zona	de	connexions	a	informació	afegida	associada	a	cada	registre.	
Seria	un	esquema	molt	senzill:	buscar	a	la	llibreta	i	trobar	la	foto	o	
klikar	sobre	la	foto	per	anar	a	la	llibreta	o	al	mapa	a	saber	què	estem	
veient	i	com		està	relacionat,	i	alhora	amb	la	possibilitat	permanent	
d’accedir	a	informació	afegida	i	enllaços.	En	resum,	una	aproximació	
a	l’experiència	de	consulta	viatjant	virtualment	a	la	taula	i	les	carpe-
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tes	de	l’Scriptorium,	un	viatge	a	Montserrat	 i	des	de	Montserrat	a	
Mesopotàmia	sense	moure’s	de	casa.

Aquesta	proposa	s’entén	com	una	base	oberta	on	posteriorment	es	
podrien	vincular	els	continguts	derivats	del	correcte	tractament	dels	
fons	associats,	així	com	de	les	informacions	amb	que	es	puguin	enri-
quir	contextualment	les	imatges.

PRESSUPOST ORIENTATIU

CONSIDERACIONS GENERALS

El	 cas	 ideal	 per	 atendre	 el	 conjunt	 seria	 el	 de	 poder	 efectuar	 les	
operacions	proposades	en	coherència	 i	 continuïtat.	Això	abarateix	
costos,	evita	l’estrès	dels	materials	per	la	repetició	de	manipulació	
innecessària	i	permet	una	major	coordinació	entre	els	professionals	
que	atenen	el	projecte.

Malgrat	tot,	si	la	disposició	de	recursos	no	permet	l’atenció	global,	
les	operacions	es	poden	desglossar,	així	com	també	és	possible	pres-
cindir	d’alguna	de	les	tasques	.No	és	recomanable,	però	resulta	pos-
sible.	Per	exemple,	reubicar	el	material	aprofitant	la	seva	extracció	
dels	sobres	antics	per	a	digitalitzar-lo	és	molt	aconsellable,	però	no	
imprescindible.	

Els	 costos	 que	 s’indiquen	 a	 continuació	 provenen	 de	 feines	 sem-
blants	efectuades	sempre	en	un	entorn	de	taller,	és	a	dir,	traslladant	
les	fotografies	a	l’estudi	d’un	professional	que	efectua	les	tasques,	
i	on	es	reuneix	la	resta	de	l’equip,	si	cal,	per	treballar	en	cadena.	Si	
resulta	preferible,	aleshores	els	especialistes	i	els	equips	necessaris		

es	poden	traslladar	a	la	seu	de	la	institució,	però	aleshores	el	cost	
augmenta	i	a	més	cal	preveure	la	coincidència	dels	 implicats	en	el	
període	temporal	que	es	triï.



Fons fotogràfic pare Ubach | 109

Tasques de conservació: 

•	 Estudi-	diagnòstic	per	al	fons	principal	citat	en	aquest	escrit.	
•	 Identificació	de	materials.
•	 Realització	de	test	AD	per	a	previsió	de	l’envelliment.
•	 Informe	i	prontuari	de	recomanacions	per	a	la	monitorització	i	

arxiu	del	fons.	Realització	de	tasques	de	reubicació.
               

																	Preu	aproximat:	9.000	€
Material de reubicació

•	 Sobres	de	4	solapes	per	a	les	plaques	de	vidre	i	capses	de	co-
berta	abatible	en	norma	d’arxiu.

•	 Pàgines	de	polièster	per	a	4	negatius	cadascuna	penjades	en	
capses-	arxivador,	tot	en	norma	arxivística.

														Preu	aproximat:	3.800	€
Digitalització

•	 Preu	 aproximat	 de	 digitalització	 per	 reproducció	 fotogràfica	
(no	escanejat)	per	a	consulta:,	realitzat	a	taller	per	un	fotògraf	
especialitzat	en	material	fotogràfic	històric.	

1,60€	per	unitat.

•	 La	realització	d’una	opció	de	captura,	tractament	i	reserva	per	
a	arxiu.	

10/12€	per	registre

														Preu	aproximat:	9.600	€

																	Preu:	60.000/72.000	€.



Fons fotogràfic pare Ubach | 110

Catalogació

•	 L’entrada	de	dades	associades	a	cadascun	dels	registres	es	pot	
xifrar	en	uns		,	si	la	realitzen	auxiliars	autònoms	especialitzats	
en aquesta tasca.

															2	€	/placa 																				Preu	aprox.:	12.000	€
Assegurança per a trasllat i tinença durant les tasques

•	 No	es		pot	facilitar	sense	l’apreciació	del	valor	venial	per	part	
dels	custodis	del	fons.

Considerat	un	valor	venial	de	120.000	€		l’assegurança	

Per quatre mesos
                     

400	€
Coordinació 
•	 Organització	 i	 supervisió	 de	 totes	 les	 tasques	 descrites	

anteriorment.
•	 Disseny	i	seguiment	d’un	calendari	de	treball	de	12	mesos.

•	 Disseny	i	propostes	de	difusió	de	l’arxiu	fotogràfic

            

															Preu	aprox:	6000	€

					A	valorar	amb	la	institució
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Aquestes	quantitats	poden	ser	molt	negociables	en	funció	de	
la	reducció	o	ampliació	de	cadascun	dels	factors	indicats.	

En	qualsevol	cas,	i	malgrat	que	la	disposició	de	recursos	ma-
terials	 acaba	 resultant	 imprescindible,	 la	motivació	 d’aquestes	 re-
comanacions	no	és	la	d’establir	una	oportunitat	de	negocis,	sinó	la	
d’assentar	unes	primeres	bases	per	atendre	i	posar	en	valor	el	fons	
del	pare	Ubach.	

Els	professionals	consultats	consideren	l’alt	valor	cultural	de	
la	 proposta	 i	 l’altíssim	prestigi	 de	 la	 Institució	 de	 la	 que	parteix,	 i	
manifesten	d’entrada	la	seva	disposició	per	a	negociar	la	seva	parti-
cipació	segons	les	necessitats	de	l’Abadia	i	la	disposició	de	recursos	
materials	que	bonament	pugui	aconseguir.
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