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MATÍ 12 a 14 h  |  PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ
12:00 h  Eduard Bertran | Director de l’IEFC.
12:30 h  Pep Parer | Historiador de la fotografia i fotògraf.
Càmeres que parlen. Col·lecció Miquel Galmes: La història de la fotografia 

explicada des dels propis objectes.  
13:15 h  Joan Boadas | Director del CRDI. Arxiver.
Fotografia, memòria i oblit.

TARDA 16 a 19 h  |  PRIMERS ESTUDIS DE LA COL·LECCIÓ
16:00 h  Jep Martí | Director de l’Arxiu Municipal de Valls. 
Historiador de la fotografia.  
Col·leccionisme i recerca. La col·lecció de cartes de visite d’en Miquel Galmes. 

Reflexions personals. 

16:45 h  Esther Llorca | Conservadora-restauradora i fotògrafa. 
Intervencions en els daguerreotips de la Col·lecció Miquel Galmes. 

Actuar sobre la peça, preservar la col·lecció.   

17:30 h  Aida Maideu | Conservadora-restauradora i titulada 
en biblioteques i col·leccions patrimonials.
Eines de descripció per facilitar l’accés a la col·lecció de postals de Miquel Galmes.

18:15 h  Bernardo Riego | Professor de la Universidad de Cantábria. 
Historiador de la fotografia. 
Recuerdos europeos: Miquel Galmes y la puesta en valor 

del patrimonio fotográfico catalán.  

Durant aquest dia es podrà veure exposada una mostra d’objectes 

i fotografies de la Col·lecció Miquel Galmes. 

Aforament limitat.
Confirmar l’assistència a info@iefc.cat

Programa
DIMARTS 16 D’OCTUBRE DE 2018
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Miquel Galmes i Creus
Foto: Eduard Bertran

La Col·lecció Miquel Galmes (Barcelona 1937-2015), estructurada en 
tres àrees, Càmeres i aparells fotogràfics, Biblioteca i Fons foto-
gràfics, és un projecte personal del seu autor: el fruit de tota una vida 
dedicada a la fotografia. 
Seguint la seva voluntat, l’IEFC vol impulsar la creació d’un Museu de 
la Fotografia, únic de les seves característiques en l’Estat Espanyol, 
que no tindría solament la funció de mostrar l’evolució tecnològica, sinó 
que serviria també per ser un centre de formació i difusió d’activitats per 
escoles, centres educatius i universitats i alhora un lloc de referència per 
investigadors i creadors.   

Miquel Galmes (Barcelona 1937-2015) va exercir com a fotògraf artístic i 
professional. Però va ser especialment reconegut per la tasca al capda-
vant de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), entitat que va 
crear l’any 1972, amb l’objectiu de fomentar, estimular i impulsar l’estudi, 
la investigació i la difusió de la fotografia. Va bastir una col·lecció particu-
lar immensa. La fotografia era la seva passió i el seu ofici. La fotografia 
com a acte creatiu, però també com tècnica, ciència, indústria i professió. 
I sobretot, també com a història. 

Càmeres i altres aparells fotogràfics: Aparells fotogràfics i maquinari 
tècnic relacionat amb la presa, tractament i difusió de la fotografia en tots 
els seus àmbits (comercial, cultural, artístic, informatiu…)

Biblioteca i documentació textual: Amb recull intensiu d’informació do-
cumental, bibliografia tècnica, manuals i publicacions especialitzades.

Fons fotogràfics: Fotografies de tota mena, àlbums, col·leccions d’autor, 
fotografia familiar, industrial…, formant un recull eclèctic i divers, per fer 
evident les facetes i les funcions de la fotografia.

Justament, la simbiosi de les diferents parts de la col·lecció, la material, 
la documental i la creativa, doten al conjunt d’una força i una importància 
de primer ordre dins el marc patrimonial i fotogràfic del nostre país.
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Càmeres i altres aparells fotogràfics

La col·lecció segueix de manera natural els tres aspectes bàsics per la 
creació fotogràfica.

La presa fotogràfica.
El processament dels materials sensibles.
La difusió i visionat de les imatges.

L’abast cronològic de la col·lecció és el de la pròpia fotografia, amb alguns 
aparells pre-fotogràfics dels primers anys del s.XIX, fins arribar als darrers 
anys de l’hegemonia de la fotografia química o analògica, la dècada de 
1990.

Quant a l’abast geogràfic, trobem una representació de la indústria interna-
cional de més importància, però que incideix sobretot en allò que arribava 
al nostre territori. La indústria fotogràfica nacional mai va ser potent ni com-
petitiva i la major part d’equipaments i materials sensibles usats al país han 
estat majoritàriament d’importació.

Potser per aquest motiu, un dels interessos del Miquel Galmes va ser, a 
partir d’una investigació constant, recollir exemples d’aparells i materials 
que  es van fabricar al país, bé per la iniciativa d’alguns emprenedors que 
van arriscar temps i fortuna creant empreses fotogràfiques en temps de 
bonança, o bé per l’aparició d’una indústria de subsistència en els anys de 
postguerra. Aquest és un conjunt únic al nostre país, per la seva comple-
tesa.

La col·lecció destaca per l’exhaustivitat amb que mostra aquesta diversitat 
geogràfica i cronològica. Sorprén l’originalitat d’algunes peces, en molts 
casos úniques i d’una raresa extraordinària. Peces que il·lustren tècniques 
o aplicacions molt especialitzades. Alguns dels objectes són d’especial 
antiguitat, creades als inicis de la fotografia. El valor econòmic de la col-
lecció és extraordinari: pel conjunt total i per la singularitat d’algunes peces, 
que per sí soles ja tenen una elevada valoració. 

La col·lecció té però el seu valor més gran com a conjunt complet, amb 
un discurs exhaustiu i global de la història de la fotografia i, especialment, 
del seu desenvolupament al nostre territori. 

Què trobem dins la col·lecció?

Càmera de galeria de gran format, per a 
plaques 18x24 cm. 
Fusta i metall. Fabricant Herbst & Firl, Görlitz 
(en associació amb Ernemann, Dresden, 
Alemanya). Ca.1900. Objectiu Voitgländer 
tipus “Petzval”. 
F = 300 mm (?) Diàmetre - Ø 90 mm. Ca. 1860

R.B. Graflex-Series B 4X5”. Càmera de premsa 
reflex d’objectiu únic (SLR), per a plaques 10x12 
cm (4x5 polzades), amb objectiu Ross Xpress 
1:4,5. Fabricant Folmer-Schwing Division. 
Eastman Kodak Co. Rochester. N.Y. Estats 
Units, 1923.
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Biblioteca i Documentació textual

La Biblioteca, compta amb més de 4.000 volums des dels inicis de la 
fotografia fins l’actualitat. Un 10% dels llibres són edicions anteriors a 
1950, i hi ha més de 40 títols del s.XIX. Primeres edicions, edicions nu-
merades, descatalogades, llibres rars i projectes editorials particulars, 
adquirits arreu del món.

Obra d’autor: Una selecció feta per en Miquel Galmes, gran coneixedor 
de la fotografia i del món editorial, adquirits arreu del món.

Història de la fotografia: Explicada i escrita des de fa més de cent anys 
per estudiosos i erudits.

Bibliografia tècnica i revistes: Tant tècnics com de llenguatge visual, 
pensats per aficionats i professionals. 

Revistes: De diverses temàtiques relacionades amb la fotografia. 

Documentació técnica d’edició no comercial: Manuals de càmeres, ta-
rifes, publicitat, fullets informatius... informació sobre els fabricants, dis-
tribuïdors, venedors, botiguers i fotògrafs. Arxius d’empresa o personals, 
correspondència...

Aquest recull documental permet desplegar vies d’investigació ben diver-
ses, en aspectes com els tècnics, industrials, econòmics o artístics.
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Fons fotogràfics

La col·lecció recull la fotografia com a objecte des dels seus inicis fins a 
l’actualitat, amb tot tipus de formats i acabats. Més de 20000 peces de 
mitjans del s.XIX fins als darrers anys del s.XX.

Daguerrotips: (38 unitats) i altra fotografia estojada de diferents formats i 
mides. 

Retrat d’estudi: En diferents formats, Carte de visite, format cabinet, pro-
menade, Victoria, emperador...

Fotografia estereoscòpica: Més de 3.000 sobre placa de vidre i 1.000 so-
bre paper.

Postals: Més de 5.000 postals de totes les èpoques.

Àlbums fotogràfics: Diferents formats i acabats (lacats, pintats i amb en-
quadernacions ornamentals).

Còpies d’autor: Unes 400 còpies d’autor signades: Ferran Artigas, David 
Balsells, Antonio Blanco Otero, Josep Bou, Toni Catany, Colita, Joan Font-
cuberta, Enric De Santos, Roman Gausa, Josep Gol, Benet Moya, Jordi 
Gumí, Eduard Olivella, J. M. Ribas Prous, Francesc Simó, Tomi Socies, etc.

Cartes de visite de diferents fotògrafs de Barcelona ciutat. La col·lecció reuneix més de 1500 cartes de 
visite de la ciutat comptal
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Fitxa tècnica

TÍTOL 
JORNADA DE PRESENTACIÓ - COL·LECCIÓ MIQUEL GALMES

ORGANITZA
Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC).

HORARI 
Dimarts 16 d’octubre de 12 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Aforament limitat.

LLOC 
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC)
C/ Comte d’Urgell 187
08036 Barcelona
info@iefc.cat 
T 934 941 127

COM ARRIBAR

WEB
iefc.cat

CONTACTES
IEFC -  t. 934 941 127

Eduard Bertran - Director
ebertran@iefc.cat

Laia Foix - Coordinadora Dept. Documentació
lfoix@iefc.cat




