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Introducció
Amb motiu de l’assignatura Pràctiques Externes en Biblioteques i Centres Pa-
trimonials del Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics obre el seu Departament de Documentació i Investigació amb la finalitat 
d’acollir alumnes per a realitzar les seves estades de pràctiques enfocades a la 
gestió i tractament de les col·leccions fotogràfiques patrimonials. 

L’objectiu bàsic que es vol aconseguir amb la realització d’aquestes estades de 
pràctiques rau en l’aplicació dels coneixements assolits en uns estudis formatius 
de màster previs i amb la demostració de les competències adquirides enfocades 
en la presa de decisions i, en general, a la resolució de conflictes i situacions que 
succeeixen en un context laboral real. D’aquesta manera, el que es pretén és que 
els estudiants visquin en primera persona les problemàtiques i diversa casuística 
que es pot donar en les diferents unitats d’informació amb l’objectiu final d’agafar 
experiència i veure quines són les diferents funcions i tasques que pot implicar el 
dia a dia de la nostra feina.

En el meu cas, ja des d’un bon principi es va tenir molt present la meva forma-
ció prèvia en Conservació i Restauració de Document Gràfic i el meu interès en 
l’aplicació d’aquests coneixements a l’àmbit de la fotografia, i d’aquesta manera, 
es van combinar amb les nocions adquirides en les diferents assignatures del màs-
ter per acabar desenvolupant una estada de pràctiques que actués de nexe entre 
aquestes dues disciplines, amb la finalitat de satisfer i adaptar-se al màxim als meus 
interessos formatius.

En aquest cas, doncs, i amb aquesta voluntat de cohesionar ambdós ensenya-
ments, s’ha presentat l’oportunitat de col·laborar en el tractament de 9 fotografies 
de gran format (50x40) muntades sobre bastidor de fusta que requerien d’una 
intervenció inicial per procedir a la seva reproducció digital, tractament documental 
i emmagatzematge idoni a la fototeca de l’IEFC. 
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Foto Román, apunt biogràfic

Amalarico Román (Barcelona, 18 de març de 1918 - 2001), autor de les fotogra-
fies de les quals tracta aquest informe (i que se’n detallaran les característiques físi-
ques en un altre apartat) és un fotògraf que va treballar en el període de postguerra 
comprès entre els anys 40 i 70 del segle passat1. 
Aquest fotògraf d’artistes, actrius, esportistes i, en general, personatges del món 
de l’espectacle del moment, va trobar la seva primera inspiració en el fet d’haver 
nascut i viscut al Paral·lel de Barcelona, zona fortament marcada per l’auge de la 
vida nocturna, el teatre i els espectacles de varietats. 

Els retrats de Román destaquen per tenir un estil propi, amb un tractament caracte-
rístic de la il·luminació que afavoreix els rostres, que beu directament de la influència 
de les imatges típiques de la indústria cinematogràfica d’Estats Units i que arribaven 
a la Barcelona d’aquell moment. 

Román inicia la seva carrera com a fotògraf als estudis Orphea fins que l’any 1942 
decideix independitzar-se i obrir el seu propi estudi al carrer Conde del Asalto (ac-
tual Carrer Nou de la Rambla), l’anomenat “Foto Román”. 
Uns anys més tard trasllada el seu estudi a la Rambla dels Caputxins, 33, i 5 anys 
després (1964-65) es torna a traslladar a la Rambla dels Caputxins número 40, 
comptant també amb un estudi a la Plaça Reial. En aquest moment, Román co-
mença a utilitzar l’estudi de “Foto Lucas” (al carrer Conde del Asalto) per revelar 
i positivar, ja que el seu estudi no comptava amb un laboratori per dur a terme el 
revelat i positivat dels negatius.
A finals dels anys seixanta, FotoLucas trasllada el seu estudi al carrer Consell de 
Cent, i Román hi porta material fotogràfic, bàsicament negatius en placa de vidre 
13x18. No obstant, continua amb la dinàmica de fotografiar a Plaça Reial i fer els 
processos de laboratori a l’estudi del carrer Consell de Cent. 
Als anys 70, Román deixa d’anar a l’estudi de FotoLucas i instal·la definitivament el 
seu estudi a Sabadell on deixa de fer retrats per passar a fer fotografia industrial fins 
els anys 80, moment en el qual deixa l’ofici de fotògraf per esdevenir representant 
d’artistes.

Totes les fotografies que va realitzar durant la seva carrera professional com a fo-
tògraf d’artistes, entre els anys 1940-70, les va disparar sobre placa de vidre, en 
format 13x18 i en blanc i negre, retocant els negatius de forma manual i sovint aco-
lorint les còpies posteriorment, ell mateix, els seus fills o l’equip que treballava per 
ell2. En aquest sentit, doncs, és important ressaltar aquesta tasca col·lectiva que hi 
ha, en molts casos, darrere l’obra associada al nom d’un fotògraf, com passa en el 
cas de Foto Román en el que un equip de fins a 14 persones va estar col·laborant 
en la materialització de les obres finals. 

2

1. Román, el fotógrafo de los artistas. Document inèdit realitzat pels seus fills, ca. 2015. 
2. Segons entrevista amb els seus fills l’any 2015.



Ingrés de la Col·lecció Foto Lucas a 
l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC

Als anys 1980 ingressa a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC per mitjà d’una do-
nació la Col·lecció Foto Lucas. Aquest fotògraf es va dedicar principalment al 
retrat d’estudi (comunions, casaments, fotografies de carnet, etc.) i, com ja s’ha 
esmentat anteriorment, va compartir estudi amb Román durant un temps. Aquesta 
col·lecció consta d’uns 35.000 negatius sobre plàstic i menys d’un centenar de 
positius sobre paper, que inclouen les 9 fotografies pertanyents a Román i que van 
ser identificades pel seu fill, Roberto Román, l’any 2013. 

Segons els fills de Román, aquestes fotografies van estar exposades a l’aparador 
de l’estudi de Foto Lucas, el qual, hauria firmat damunt d’algunes apropiant-se’n 
així l’autoria. Segons van explicar els fills de Román, quan als anys 70 van tornar 
a l’estudi de Foto Lucas, no van trobar el fotògraf ni tampoc cap dels negatius de 
Román que hi havien estat emmagatzemats. 

Des de fa uns anys, els fills de Román vetllen per la recuperació i posada en valor 
de l’obra del seu pare, creant un arxiu amb tot el que van recopilant. D’aquesta ma-
nera, doncs, la intervenció, tractament documental i digitalització d’aquestes peces 
que es custodien a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, donen suport a aquesta 
tasca de recuperació patrimonial. 

Firma de Román esborrada. Detall de FCG-48-4
Foto: Mireia Alises
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Descripció de les peces

Les 9 fotografies de Foto Román que van ingressar juntament amb la Col·lecció 
Foto Lucas, i de les quals tracta aquest informe, tenen unes característiques físi-
ques similars i que, alhora, les fan especialment singulars. 
Aquest grup de peces consisteix en 9 retrats de diferents artistes de gran format 
(50x40cm) en blanc i negre sobre un suport de paper fotogràfic mat muntades 
en un bastidor de fusta. 

A banda de la tècnica fotogràfica, trobem altres elements sustentats, en major o 
menor mesura, en forma de retocs o directament com a tècnica d’acoloriment de 
les imatges. Trobem retocs i inscripcions realitzades amb diferents tècniques en sec 
o humides: llapis de fusta, gouache, tinta de retolador o anilines. 
A més a més, en un dels casos (Fotografia de l’actor i cantant “Torrebruno”, FCG-
48-7), es va aplicar una capa de vernís per donar un to general de color groc a la 
imatge que ha interferit significativament en el seu estat de conservació actual. 

Acoloriment amb la tècnica del gouache. Detall de FCG-48-9
Foto: Mireia Alises

Retoc amb llapis de colors. Detall de FCG-48-1
Foto: Mireia Alises

Retoc amb llapis de colors. Detall de FCG-48-1
Foto: Mireia Alises

Retoc amb llapis de colors. Detall de FCG-48-5
Foto: Mireia Alises
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A trets generals es considera que l’estat de conservació de les peces és bo, en-
tenent com a tal que no s’ha perdut en cap cas la lectura de la imatge, que els ele-
ments de suport (paper fotogràfic muntat al bastidor de fusta) no tenen cap tipus 
de deficiència estructural i que no es presenten llacunes considerables d’elements 
sustentats. 

No obstant, generalment presenten una gran quantitat de brutícia superficial molt 
incrustada en alguns casos deguda sobretot a un mal emmagatzematge reiterat de 
les peces i per haver estat exposades a l’aparador de l’estudi de Foto Lucas com 
s’ha esmentat abans. 

D’altra banda, trobem altres tipus de processos de degradació en algunes de les 
peces i que es recullen a continuació: presència de grapes amb símptomes 
d’oxidació, fragments de cinta adhesiva envellida i la conseqüent acumulació de 
brutícia a les restes d’adhesiu, ratllades a l’emulsió, acumulació severa de brutí-
cia als cantells de les imatges i petites pèrdues de suport degudes al fregament 
amb les altres peces, cúmul de brutícia de forma desigual en forma de ratllades a 
la fotografia que presenta el vernís groc, i clivellat en algunes zones d’aquest, 
taques i regalims de diversa índole, esvaïment de tintes que configuren les dife-
rents inscripcions, ditades i excrements d’insecte en algunes zones. 

Estat de conservació i tractament
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Pèrdua de suport al cantell de la fotografia. Detall de FCG-48-6
Foto: Mireia Alises

Regalims i excrements d’insecte. Detall de FCG-48-6
Foto: Mireia Alises

Ditades / Esvaïment de tintes. Detall de FCG-48-8
Foto: Mireia Alises

Acumulació de brutícia / vernís. Detall de FCG-48-7
Foto: Mireia Alises
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Tenint en compte aquestes degradacions que presentaven les peces, d’una banda, 
i de l’altra, la finalitat última de la intervenció que consisteix en la realització d’un 
tractament inicial que permeti desenvolupar el procés documental i posterior 
reproducció digital, es va optar per un criteri de mínima intervenció enfocat a la 
neteja superficial de les imatges el menys agressiva possible. 

Aquesta neteja en sec, doncs, es va dur a terme mitjançant una paletina de pèl 
tou en primer lloc, per a treure la brutícia més superficial, actuant de forma gene-
ralitzada per la superfície de les imatges. Una segona neteja general amb esponja 
natural de fum tenint especialment cura de no fregar els elements sustentats, so-
bretot els retocs amb llapis de color, i per últim una neteja amb una goma d’una 
duresa superior a les zones on es presentava una severa acumulació de brutícia 
sempre i quan no es comprometés l’estabilitat dels elements sustentats. A conti-
nuació, amb l’ajuda de la paletina i la pera d’aire es van retirar totes les restes de 
goma que haguessin pogut quedar sobre la superfície. 

Acumulació de brutícia al cantell i ratllada a l’emulsió. 
Detall de FCG-48-8
Foto: Mireia Alises

Cinta adhesiva envellida / Grapes oxidades. 
Detall de FCG-48-2
Foto: Mireia Alises

Finalment, es doten les peces d’un sistema de protecció individual consistent en una 
camisa de dues solapes de paper de pH neutre de conservació i s’emmagatzemen 
en dues capses adaptades i protegides a la Fototeca de l’IEFC. 

L’autora duent a terme la neteja superficial en sec amb esponja natural de fum. 
Fotos: Mireia Alises



Tractament documental i digitalització

Una vegada realitzada la intervenció de conservació i restauració enfocada a la ne-
teja i protecció de les 9 fotografies, es va procedir a la posterior digitalització de 
les imatges i al seu tractament documental. 

La reproducció digital de les peces, duta a terme pel fotògraf Dídac Cortina, es va 
realitzar complint els criteris específics de la disciplina per aconseguir una repro-
ducció fidedigna a la realitat. Es va utilitzar una carta de colors, un nivell, i una 
superfície blanca per a determinar el balanç de blancs. Les imatges resultants 
es van processar amb programes de retoc fotogràfic per introduïr-les a la base de 
dades de l’Arxiu Històric Fotogràfic. 
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En última instància, es va dur a terme el tractament documental de les fotografies. 
En primer lloc, la signaturització de les peces amb l’assignació dels números de 
registre FCG-48-1 a FCG-48-9, assumint que el número 48 de la signatura co-
rrespon a la “Col·lecció Foto Lucas”, col·lecció en la qual van ingressar aquestes 
fotografies de Román, i per tant, a la qual pertanyen segons criteri arxivístic.

Finalment, s’ha obert un registre per a cadascuna de les peces i s’han catalogat 
com a unitat documental simple a la base de dades de l’Arxiu Històric Fotogràfic de 
l’IEFC, incloent les reproduccions digitals en els 9 registres.
És fonamental valorar la importància que té la realització d’un acurat tractament 
documental: aquestes imatges han estat des dels anys 80 a l’arxiu però, d’alguna 
manera, fins ara han estat invisibles ja que mai se’ls havia donat un processament 
documental, i per tant, no era possible recuperar aquesta informació. És en aquest 
moment doncs, quan comencen a estar consultables i, per tant, a disposició dels 
usuaris de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC. 

Procés de digitalització: nivell, carta de colors i ajustament del balanç de blancs
Fotos: Dídac Cortina



En aquesta catalogació s’ha introduït informació en els diferents camps: número 
de registre, títol, col·lecció, autor, topònims, data, descripció i matèries, incloent la 
identificació dels personatges retratats.  
En aquests moments, s’ha realitzat una catalogació molt bàsica, no obstant, a par-
tir de la intervenció i estudi que s’ha realitzat de les peces i potser també, aprofitant 
l’estudi que n’estan fent els fills del fotògraf, es podrien anar completant aquests 
registres per poder aportar el màxim d’informació possible, alhora que, descriure 
acuradament els processos de degradació, també ens pot servir per controlar com 
evoluciona el seu estat de conservació. 

Aquesta doble filiació que existeix en aquest cas, en el qual el nom de la col·lecció 
a la qual pertanyen no es correspon amb la seva autoria, s’ha deixat pal·lesa en la 
catalogació de les fotografies, de manera que sigui possible recuperar-les a partir 
d’ambudes informacions. 
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