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Des dels inicis de la invenció de la fotografia, la importància de re-
presentar la realitat fidelment amb tots els seus detalls i colors va 
ser un dels grans reptes, però no va ser fins a l'any 1907 quan els 
germans Lumière amb la invenció de l'autocrom van aconseguir 
capturar el color i fabricar un procediment per a tothom.
 
Aquest treball vol ser un breu estudi sobre aquest procediment 
fotogràfic, aplicat al Fons Argemí d'autocroms estereoscòpics de 
la Col·lecció Miquel Galmes conservat a l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya, amb l'objectiu d'estudiar els seus deteriora-
ments i identificar-los per a poder tractar i conservar el fons.

--

From the beginning of the invention of photography, was one 
of its great challenges the importance of representing reality 
with fidelity all its details and colors. But it was not until 1907 
with the invention of autochrome, when the Lumière brothers 
managed to capture color and make a procedure for everyone.

This work wants to be a short study on this photographic pro-
cedure applied to stereoscopic autochromes Argemí of the Mi-
quel Galmes Collection of the Institute of Photographic Studies 
of Catalonia, with the aim of studying their deteriorations and 
identifying them in order to treat and preserve the collection..

Plaques de xarxa, placa autocroma, autocrom, estereoscòpia, 
fotografia a color, Lumière, transparències, positiu directe, pro-
cés de color additiu.
Placas de red, placa autocroma, autocromo, estereoscopia, foto-
grafia a color, Lumiêre, transparencias, positivo directo, proceso 
de color additivo.
Additive Color Screen Plate, Screen Plate, Autochrome, Filmco-
lor, Lumicolor, Alticolor, stereoscopic, color photography, mo-
saic screen, direct positive, chromogenic photography
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Els procediments fotogràfics en color van esdevenir un gran 
repte dins de la història de la fotografia, els seus inicis van ser 
emocionants amb moltíssims intents per aconseguir capturar 
els colors de la realitat, per part de nombrosos físics, científics, 
fotògrafs, metges, etc. Des de mitjans del segle XIX fins a mitjans 
dels S.XX, gairebé cent anys d’investigacions, proves, patents i 
múltiples procediments van esdevenir-se.
El primer procediment fotogràfic cromògen que es va poder 
produir de manera industrial van ser els autocroms, enginyats i 
patentats pels germans Lumière, a Lió, França, l’any 1907.

Aquest treball vol ser un breu estudi sobre aquest procediment 
fotogràfic tan especial i tant complex, els seus materials i els de-
terioraments que poden presentar, partint dels 249 autocroms 
estereoscòpics del Fons Argemí de la Col·lecció Galmes de l’Ins-
titut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, com a cas d'estudi.
El treball es planteja els següents objectius principals: 
1- Identificar, analitzar i establir els deterioraments propis de les 
plaques autocromes del cas d’estudi del Fons Argemí. 
2- Avaluació de l’estat de conservació de les plaques autocro-
mes del Fons Argemí. 
3- Proposta de tractament de conservació del Fons Argemí.
4- Tractament de les plaques autocromes més deteriorades.

Inicialment s'ha fet una recerca d'informació i bibliografia espe-
cialitzada sobre la tècnica fotogràfica des dels seus inicis, inven-
ció i producció, fins als intents de reproducció contemporanis, 
per entendre millor el procediment i contextualitzar-lo.
S'han cercat també informació i estudis sobre conservació i res-
tauració de les plaques autocromes, per establir les degrada-
cions i deterioraments que poden presentar, i poder identificar, 
analitzar i descriure'ls en els materials del cas d'estudi del Fons 
Argemí. Una vegada analitzats els materials s'ha realitzat una 
proposta de conservació i restauració de tot el fons, i s'hi han 
intervingut 4 plaques que presentaven diferents tipus de dete-
rioraments per tal d'estabilitzar-les.

Gràcies a la bona predisposició i amabilitat de l'equip de l'IEFC 
i la coordinadora del Departament de Documentació i Investi-
gació Laia Foix, he tingut l'oportunitat de poder estudiar aquest 
Fons i conèixer més els procediments fotogràfics a color, els més 
complexos i alhora els més delicats i poc estudiats dins de l'àm-
bit de la conservació de fotografia fins al moment. Agrair també 
el consell i suport tècnic de les conservadores-restauradores de 
fotografia Esther Llorca i Laura Covarsí i del fotògraf Pep Parer.

1 INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA

Nota:
Cal esmentar que aquest 
treball ha estat realitzat 
durant el pràcticum a l'IE-
FC i enmig de la pandèmia 
per la Covid-19. Això ha fet 
que s'hagin hagut de mo-
dificar els objectius i la 
metodologia del treball di-
verses vegades, degut a la 
reducció d'horaris de pràc-
tiques, al confinament i a 
les circumstàncies perso-
nals i laborals derivades 
de la situació excepcional.
Hauria volgut realitzar  
més anàlisis dels deterio-
raments, amb d'altres mè-
todes i aparells, i també 
dur a terme el tractament 
del fons complet, però fi-
nalment no ha sigut pos-
sible degut a les circum-
stàncies.
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Des dels inicis de la invenció de la fotografia, la importància de 
representar la realitat fidelment amb tots els seus detalls i colors, 
va ser un dels grans reptes del S. XIX. Segons Lavedrine "La utopia 
de la fotografia integral va ser aconseguir capturar la imatge 
de la natura amb els seus relleus, els seus moviments i els seus 
colors, i va esdevenir un dels objectius dels científics del S. XIX." 1

Inicialment la monocromia de les impressions fotogràfiques va 
ser resolta il·luminant les imatges a mà, s’utilitzaven pigments i 
tints aplicats directament sobre els positius directes de càmera 
com els daguerreotips i ambrotips, o sobre les còpies a paper 
com les albúmines. Però amb el temps van anar sorgint dife-
rents invents i tècniques que intentaven capturar el color.  
L'any 1848 el francès Edmond Bécquerel va inventar les he-
liocromies directes per electròlisi sobre plaques de cou-
re, però el procediment era molt inestable i no va prosperar.  
El 1850 el pastor Leví Hill als Estats Units inventa l'hillotip, 
daguerreotip a color, però amb molt secretisme i poc èxit.  
Louis Ducos du Hauron al 1869 proposa les heliocromies in-
directes amb el sistema tricapa utilitzant tres capes de filtres 
de colors, que perfeccionaria més endavant l'irlandès John 
Joly aplicant una única capa intermitja en xarxa de colors.  
El 1891 el físic Gabriel Lippmann, Novel de física al 1908 per 
aquest descobriment, aconsegueix el sistema interferencial 
amb mercuri sobre plaques de vidre.
Partint del procediment interferencial de Lippman i el procedi-
ment tripack de Ducos du Hauron, el 1895 els germans Louis i 
Auguste Lumière a la seva fàbrica de plaques seques de Monp-
laisir a prop de Lió, van crear les diapositives tricromes Lumière, 
procediment que van comercialitzar fins a l’any 1904 amb poc 
èxit degut a la seva complexitat de processament.²
No va ser fins al 1907 quan van aconseguir l’èxit amb un nou 
procediment fotogràfic additiu a color, les plaques autocromes 
basades en una capa en xarxa de colors especial, aquest nou 
procediment va ser presentat el 30 de maig de 1904 a l’Acadè-
mia de Ciències de França amb gran expectació. 
Les primeres plaques es van començar a produir industrialment 
el 1907³, distribuint-ne diversos milions arreu del món durant 
més de vint anys. Cap als anys 30 es començen a produïr sobre 
suport plàstic primer de nitrat i acetat després, més lleuger i 
flexible, fins a l’any 1937 que es van deixar de fabricar.4 

2 FOTOGRAFIA AUTOCROMA ESTEREOSCÒPICA

1- Lavedrine, B. 2010, p. 57
2- Lavedrine, B. 2010, p. 50, 56, 74, 212
3- http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/autochromes.html

Fox. 
Ca. 1870. 
Autor: Louis Ducos Du Hauron. 
Procedència: France. 
Tècnica: Three-color assembly print. 
Mides: 24.4 x 22.4 cm. 
MET MUSEUM. 
Imatge: Met Museum® - https://
www.metmuseum.org/art/collec-
tion/search/286318 

 2.1 DESCRIPCIÓ DELS INICIS DE LA FOTOGRAFIA  
 CROMÒGENA. CONTEXT SOCIOCULTURAL I HISTÒRIC  
 DE LA FOTOGRAFIA AUTOCROMA I ESTEREOSCÒPICA
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L’autocrom va ser el primer procediment a color que es va co-
mercialitzar i popularitzar entre el públic general, els germans 
Lumière volien aconseguir introduir la fotografia en color al mer-
cat general i amateur i així ho van aconseguir.
Amb l’arribada dels processos de color substractius com el Ko-
dachrome, comercialitzat per Kodak l’any 1935, més eficients i 
amb molta més definició. Els processos denominats de xarxa o 
pantalla van acabar desapareixent, però la fàbrica Lumière va 
seguir produint diferents versions d’autocroms fins a l’any 1952.
Louis Lumière va descriure el procediment autocrom com “...un 
procés basat en l’ús de partícules de color que es dipositen en 
una capa única sobre una làmina de vidre, que després es co-
breixen amb un vernís adequat i una capa d’emulsió sensible. 
S’exposa la placa pel dors, es revela i s’inverteix la imatge que 
presenta, per transparència, els colors de l’original fotografiat”. 
tal com apunta Bertrand Lavedrine (2010)⁵.

Un altre dels reptes de la fotografia integral va ser superar la bidi-
mensionalitat i aconseguir la representació de les formes tridimen-
sionals mitjançant la tècnica estereoscòpica. La relació òptica entre 
un original compost per dos registres amb una disfunció de camp 
representat durant la presa, i un visor o estereoscopi a través del qual 
l’original apareix com una imatge tridimensional, segons descriu 
Ángel Fuentes a l'article Notas sobre la fotografía estereoscópica.6
Aquesta nova aportació tridimensional a la fotografia prové de les 
teories òptiques formulades pel físic anglès Charles Wheatstone 
al 1833 al tractat Outlines of Human Phisiology, on va descriure 
la visió estereoscòpica. Va construïr un aparell que permetía la 
visió en relleu d’una imatge formada per dos dibuixos gairebé 
idèntics observats mitjançant un visor composat per lents i mi-
ralls, el va nomenar estereoscopi reflectant. 
No va ser fins al 1849 quan Sir David Brewster va realitzar una 
nova versió de l’esterescop substituint els miralls per lents, amb la 
que l’òptic parisenc Louis Jules Duboscq va fabricar un nou mo-
del que va presentar a la Gran Exposició de 1851 a Londres, pro-
duint així una autèntica bogeria per la fotografía estereoscòpica, 
amb daguerreotipia i papers salats.6
Aquests nous descobriments van provocar l’augment de fotò- 
grafs amateurs, sobretot amb alt poder adquisitiu, ja que aquests 
materials eren força cars, també va fer augmentar la fabricació 
i comercialització de molts més productes, materials i càmeres 
fotogràfiques vinculats a aquests nous procediments. 
Els corrents romàntics i pictorialistes de l'època van influenciar 
molt en les temàtiques i escenes de la fotografia del moment, 
i la introducció del color es va veure com una eina més per a la 
representació artística, sobretot amb els autocroms⁷.

4- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.133
5- Lavedrine, B. 2010, p. 87
6- Fuentes, A, 1999
7- Lavedrine, B. 2010, p. 86

Stereoscopic Case, Partially 
Nude Strongman Holding Indian 
Clubs. 
Ca. 1853–60s.
Autor: desconegut. 
Procedència: America.
Tècnica: Daguerreotip estereos-
còpic iluminat.
Mides caixa: 1.6 x 11.7 x 9.2 cm. 
MET MUSEUM. 
Imatge: Met Museum®
(https://www.metmuseum.org/
art/collection/search/291780)

Autocroms dels Fons Argemí 
Ca. 1925–1930s.
Autor: Bru Argemí Clapès 
Procedència: Catalunya
Tècnica: Autocrom estereoscòpic.
Mides: 6 x 13 cm. 
IEFC. 
Imatge: MercèFerrero®



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

7

Les plaques autocromes van ser utilitzades per molts fotògrafs, 
artistes i científics, com el científic Santiago Ramón y Cajal, tam-
bé fotògraf, que les utilitzava per a les seves investigacions.
De les col·leccions més importants d’autocroms que es conserven 
al món, cal destacar la col·lecció dels Archives de la Planète del 
Museu Albert Khan a França⁸, amb més de 72.000 peces d'entre 
1909 i 1932, i la col·lecció de The National Geographic Society als 
Estats Units⁹ amb més 15.000 plaques.

Un autocrom és essencialment, una fotografia en color sobre un 
suport de vidre o plàstic, la seva característica principal i que el 
diferencia substancialment de la resta de procediments cromò-
gens és la composició de la xarxa o pantalla autocroma que 
conté la placa. Aquesta es composa de micropartícules de midó 
de patata tenyides amb colorants, violeta, verd i taronja.
Aquesta pantalla serveix de filtre d’una emulsió fotogràfica pan-
cromàtica de gelatina i plata, que en ser exposada a la llum, 
adquireix diferents intensitats i densitats. 
La imatge obtinguda de la càmera és un negatiu fotogràfic, el 
qual primerament s’ha de revelar amb el procés de revelatge 
normal d’un negatiu, però després s’ha d’invertir per a poder 
aconseguir una imatge positiva. Una vegada revelada la placa es 
cobreix amb un vernís i un altre vidre de protecció i es segella 
amb paper engomat, obtenint així el paquet autocrom.
Per a poder observar les imatges s’han de retroil·luminar com 
les plaques de llanterna màgica o les diapositives. S’utilitzaven 
visors específics comercialitzats com el Taxiphote o el Diascope, 
o es projectaven amb aparells de canó.¹⁰

El procediment fotogràfic era lent i requeria exposicions relati-
vament llargues, per tant les càmeres havien d'utilitzar trípodes  
i respatllers per les plaques de vidre, també utilitzaven diferents 
filtres per a corregir el color i els tons i les densitats.
En el cas dels autocroms estereoscòpics, s'utilitzaven càmeres 
estereoscòpiques, amb dues òptiques, per a capturar les imat-
ges. Una vegada ja es tenia la imatge doble final a la placa, 
aquesta s’havia de seccionar per la meitat i invertir l’ordre dels 
dos fotogrames, perquè quan es visualitzessin amb el visor es-
tereoscòpic la imatge es veiés en tres dimensions. Per aquest 
motiu, gairebé tots els autocroms estereoscòpics es presenten 
seccionats en dos fotogrames gairebé idèntics, i amb un vidre 
de protecció, tot segellat formant un paquet com en els dague-
rreotips o ambrotips.¹¹

8- https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/les-collections/les-archives-de-la-planete
9- https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2014/01/27/the-archivist/
10- http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1196464#c-307545829
11- Lavedrine, B. 2010, p. 86-88

Fulletó pel processament de les 
plaques autocromes de la Socié-
té Lumiêre. Aquestes instruccions 
precisses, s’incloïen dins les cap-
ses de les plaques per al seu pro-
cessat. Gener de 1931.
(Document facilitat per Pep Parer, 
veure a l’Annex)

Caixa original de plaques auto-
cromes Lumière format 6x13cm.. 
Font: Ebay
(https://www.ebay.ie/itm/auto-
chrome-lumiere-set-of-eight-sli-
des-of-beautiful-garden-in-origi-
nal-box-/263397336429)

 2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT FOTOGRÀFIC  
   AUTOCROM LUMIÈRE.
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Els paquets autocroms són objectes bastant complexes degut 
a la quantitat de materials diferents i capes que contenen, en 
molts casos set capes. El paquet es composa d’un suport de 
vidre o plàstic bastant fi, al qual s’hi afegeix una capa de vernís 
molt fina per a poder adherir-hi la xarxa de microgrànuls de 
midó de patata tenyida que fan de filtre dels colors.
A sobre s’hi aplicava una segona capa de vernís per adherir-hi 
una capa d’emulsió pancromàtica sensibilitzada de gelatina i 
plata molt fina. Sobre de l’emulsió una vegada ja processada la 
placa, s’hi aplicava una altra capa de vernís de protecció, per a 
evitar rascades i desgast. Finalment es cobria amb un altre vidre 
prim de protecció i se segellava tot el paquet amb paper engo-
mat, per a la seva visualizació i manipulació.¹²
Els formats més comuns de plaques estereoscòpiques són: 
4,5x10,5 cm, 6x13 cm, 9x12 cm, 13x18 cm, 18x24 cm, 18x30 cm.¹³ 
A partir de l’aparició dels plàstics com a suports fílmics i foto-
gràfics, molt més lleugers i flexibles, l’any 1931 es va fabricar una 
nova versió d'autocrom amb suport de nitrat de cel·lulosa amb 
el nom de Filmcolor, al 1933 es va introduir la versió en rotlle 
amb el nom de Lumicolor, i per últim l'Alticolor al 1952 pel·lícu-
la més ràpida i brillant que es va deixar de fabricar l'any 1955.¹⁴

-Estructura de capes del paquet autocrom
En el següent esquema podem veure els diferents elements 
que conformen el paquet autocrom:

Imatge augmentada d'una secció transversal 
d’una placa autocroma, on es pot observar 
l’estructura multicapa.
Imatge: Graphic Atlas® ¹⁵

12- Lavedrine, B. 2010, p. 87 
13- Graphic Atlas - http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=301#overview 
14- Lavedrine, B. 2010, p. 93
15- Graphic Atlas - http://www.graphicsatlas.org/identification/#magnification
16- Casella, L, Tsukada, M. 2012  (Article adjunt a l'Annex)

Segellat de 
paper engomat

Vidre de protecció

3r Vernís de protecció

Vidre de suport

2n Vernís de protecció

Xarxa autocroma

1r Vernís d’adhesió

Emulsió fotogràfica

2.3 DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS DEL PAQUET AUTOCROM 

Esquema de la visualització d'un 
autocrom amb llum transmesa, 
amb les diferents capes sepa-
rades. Infografia basada en l'es-
quema de Luisa Casella en el seu 
article: “Effects of low-oxigen envi-
ronments in the light fading of six 
dyes present in the autochrome 
color screen” ¹⁶ 
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-Suport
Com ja hem comentat anteriorment el suport primari de l’auto-
crom inicialment era de vidre prim, s’utilitzaven plaques de vi-
dre de fabricació industrial de mida 20x28cm. i d’un gruix d’en-
tre 0,9 i 1,8mm. aproximadament, que després es tallaven als 
formats estàndards establerts per a les càmeres i visors.
Abans d’aplicar el primer vernís, els vidres es desgreixaven i ne-
tejaven amb tres solucions diferents, una primera amb àcid hi-
drofluòric, una segona amb una dissolució d’àcid nítric + àcid 
hidroclòric, i una tercera solució d’hidròxid de sodi.¹⁷

-Xarxa autocroma
El mosaic de la xarxa autocroma va ser creat intentant acon-
seguir les millors propietats òptiques i espectrals, però és molt 
vulnerable a qualsevol contacte amb l’aigua o humitat, per la 
capacitat higroscòpica del midó de patata i la inestabilitat dels 
tints. Per aquesta raó s’hi aplicava una capa de vernís a sobre per 
a impermeabilitzar i com a protecció, ja que la capa d’emulsió 
fotogràfica, també molt sensible a la humitat, no interaccionés. 
Aquesta mateixa capa de vernís també servia com a cola per a 
adherir-hi l’emulsió a sobre.

Composició: Micrograns de midó de patata, que mesuren entre 
14 i 16 micròmetres de diàmetre, s’obtenien molent el midó de 
patata en un molí d’aigua i una turbina, i tamisant i separant els 
grans més fins dels altres en diferents dipòsits.¹⁷
Aquests micrograns finals es tenyien per separat amb tres tints 
diferents, de colors verd, vermell taronjós i violeta-blau, podien 
tenir petites variacions de to segons la remesa i els tints utilit-
zats, les formules eren les següents per a cada color:
Filtre verd: Aigua destil·lada 100ml., Amoniac 9g, Tartazine 21g, 
Patent Blue 19g, Sulfat de Sodi 21g.
Filtre Vermell-taronja: Aigua destil·lada 100ml., Erythrosina B  
14,5g, Tartazine 19,7g, Rosa de Bengala 2,6g. 
Filtre Violeta-blau: Aigua destil·lada 100ml, Violeta Cristall 7g, 
Azul Flexo 1g.¹⁸
El gruix d’aquesta capa una vegada premsada era aproxima-
dament d'1/100 de mil·límetre¹⁷ i contenia entre 8.000 i 9.000 
grans de midó per mil·límetre quadrat¹⁹.

Fabricació: La barreja dels micrograns de midó de patata s’em-
polvorava sobre del vidre envernissat prèviament amb el primer 
vernís i els grans quedaven distribuïts aleatòriament, i per a què 
no passés llum entre ells s'hi aplicava una fina capa de pols de 
carbó negre que omplia les petites escletxes que hi poguessin 

Imatge de la xarxa autocroma 
presa amb llum tramesa, 100x.
Es poden apreciar les micropartí-
cules de patata tenyides de verd, 
violeta i vermell i la pols de carbó 
negre d’entremig dels grànuls.
Imatge: Graphic Atlas®. 

Imatge de la xarxa autocroma 
d'una placa del Fons Argemí, 
presa amb microscopi digital, 
amb llum tramesa, 100x.
Aquest autocrom presentava es-
vaïment i sagnat dels tints de la 
xarxa autocroma, per això s'obser-
ven els microgrànuls de diferents  
tons i degradats.
Imatge: MercèFerrero®. 

17- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.134
18-  Casella, L.; Tsukada M. 2012, p.162
19- Pénichon, S. 2013, p.27
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quedar, l’excés d’aquesta pols es retirava aplicant pols de talc.¹⁷ 
La capa es comprimia en una premsa mecànica, dissenyada pels 
germans Lumière, que inferia una pressió de 5 tones per centí-
metre quadrat²⁰, per a aixafar i igualar el gruix dels micrograns 
de midó, i per tal d’aprimar-la, augmentar la seva transparència 
i reduir la difusió de la llum. Això reduïa també el temps d'ex-
posició, millorava la sensibilitat i la claredat de la imatge final.
El conjunt del vidre de suport més el primer vernís i la xarxa de 
microgranuls de patata és el que es denomina com a pantalla 
autocroma, i mesurava menys de 15 micròmetres de gruix.²¹

-Emulsió fotogràfica
Els autocroms contenen una emulsió en blanc i negre pan-
cromàtica, composta per gelatina, bromur de potassi, iodur de 
potassi, amoníac i nitrat de plata. 
Pancromàtica, vol dir què és sensible a tot l'espectre visible de 
la llum, per tant pot reproduir-ne tots els colors, en aquest cas 
pot reproduir les diferents densitats dels colors que li arriben a 
través de la xarxa autocroma durant l'exposició a la llum.
Per tant l'emulsió havia de ser rica en bromur de plata per evitar 
la difusió de la llum, i posseïr un grau de sensibilitat el més ele-
vat possible a tot l'espectre visible de la llum.²²
Segons Bertrand Lavedrine a la fórmula de la fàbrica Lumière, 
el diàmetre dels grans del bromur de plata havia de ser de 0,6 
micres, més petits que els grans de midó de patata de la xarxa. 

-Vernissos
Les plaques contenen diferents tipus de vernissos, tots van ser 
ideats per  aconseguir protegir, impermeabilitzar, adherir i trans-
parentar les diferents capes del paquet autocrom. 
Louis Lumière, tal com descriu Lavedrine²³, explica que en els 
vernissos van buscar un índex de refracció el més eficient pos-
sible per a no entorpir la visualització ni l’exposició de la imat-
ge. Havien de ser estables, impermeables, que no es desfessin 
o s’estovessin, ni amb els líquids dels revelats i blanquejats, ni 
durant la seva projecció amb l’escalfor de la retroiluminació.
Composició dels vernissos:
Vernís 1 (sobre del vidre de suport)
Benzè- 105,60 g, Goma Làtex- 1,50 g, Cera Dammar- 0,56 g.
Es dissolia primer la goma de làtex amb el benzè, i es barrejava 
amb la cera dammar també dissolta en benzè, creant un vernís.
La cera Dammar s’obtenia de la resina Dammar dissolta en ace-
tat d’etilè, aquesta cera li donava al vernís el caràcter adherent.
Aquest primer vernís s’havia d’adherir bé al vidre, ser molt trans-

20- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.140
21- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.134
22- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.115
23- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.150
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parent i romandre mordent. Una vegada aplicat es deixava eva-
porar el dissolvent abans d’adherir-hi la capa de la xarxa auto-
croma a sobre.²¹
Vernís 2 (sobre dela xarxa autocroma)
Goma Dammar - 28,8 g, Nitrat de cel·lulosa - 7,2 g, Castor Oil - 
4,5 g, Acetat d’etilè - 360 ml.
Louis Lumiêre va formular aquest vernís evitant els dissolvents 
aromàtics, utilitzant una solució de resina Dammar en acetat 
d’etilè i afegint Castor oil com a plastificant.
El segon vernís s’aplicava sobre de la xarxa autocroma, per tant 
havia de ser hidrofòbic, transparent, molt prim i mordent per 
a suportar la capa de l’emulsió. Una vegada aplicat, la pantalla 
autocroma passava per un tub de ventilació amb aire calent per 
a assecar-lo bé.²⁴ 
Vernís 3 (sobre de l'emulsió)
20% de solució de goma Dammar en benzè.
Aquest vernís final de protecció era recomanat per la fàbrica, per 
incrementar la transparència, la brillantor i preservar millor la 
imatge de les abrasions. Era important aplicar-lo quan la placa 
ja era ben seca després del processat i en ambient sec i sense 
pols. Es van utilitzar d’altres tipus com Goma Dammar + Copal o 
Goma Dammar + Mastic.²⁴

-Segellat
Els manuals Lumière recomanaven l’aplicació d’un vidre per a 
protegir l’emulsió com a finalització de la placa, i empaquetar 
tots els elements segellant-los com en els daguerreotips.
Es van utilitzar diferents mètodes de finalització dels paquets 
autocroms arreu del món, per exemple el vidre de protecció se 
segellava utilitzant paper engomat negre, o en altres ocasions 
metal brackets, pinces de metall per subjectar les plaques de 
vidre pels quatre costats. Aquestes pràctiques d’encintar o uti-
litzar pinces deriven dels empaquetats dels daguerreotips, am-
brotips o plaques de llanterna màgica.²⁵
El segell més comú era paper negre amb adhesiu reactivable, 
comercialitzat per la mateixa casa Lumière o per d'altres fabri-
cants, encara que es van comercialitzar en diferents tipus de 
papers i acabats, daurats, marrons, texturats, etc.

24- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.135
25- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., Monod, S.; 2000

Plaques autocromes del Fons Ar-
gemí. Imatge on es poden veure 
varies plaques d'un paquet, amb 
diferents segellats.
Imatge: MercèFerrero®. 
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L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya és una Institució  
cultural privada sense ànim de lucre creada l’any 1972, i es de-
dica a la formació, difusió i conservació de la fotografia.
Té un Arxiu Històric Fotogràfic que compta actualment amb 
més de 800.000 originals d’autor, la majoria negatius datats 
principalment des de finals del segle XIX, fins a mitjans de segle 
XX, fons que mostren la història de Catalunya i d’Espanya vista 
per fotògrafs professionals, fotoperiodistes, editorials i aficionats.
Dins de l’Arxiu es conserva la Col·lecció Miquel Galmes (Barce-
lona 1937-2015), fotògraf i col·leccionista fundador de l’entitat 
l’any 1972. És una col·lecció particular molt extensa de materials 
fotogràfics, que comprèn des dels inicis de la fotografia fins als 
anys 90 del segle XX amb més de 20.000 peces, fruit de tota una 
vida dedicada a la fotografia i que Galmes va voler dipositar a 
l’Institut abans de morir.
La Col·lecció conté des de càmeres i altres aparells fotogràfics, a 
una extensa biblioteca amb documentació relacionada amb la 
fotografia, i un extens fons de materials de totes les èpoques de 
la fotografia, que va recopilar amb el propòsit de què s’utilitzés 
com a material d’estudi i investigació i per a un futur Museu de 
fotografia.
 

El Fons Argemí d'autocroms està vinculat a la Col·lecció Argemí 
de l’Arxiu Històric de IEFC i pertany a la Col·lecció Miquel Gal-
mes. Aquest Fons va ser trobat i descrit separat de la resta de la 
Col·lecció Argemí, on hi ha d’altres materials fotogràfics d'en Bru 
Argemí i Pascual, quan es va recollir i traslladar des del domicili 
particular del Sr. Miquel Galmes fins a L’IEFC als anys noranta.
La segregació d’aquestes plaques autocromes de la resta de la 
Col·lecció Argemí, probablement va ser realitzada pel mateix 
Miquel Galmes atenent al criteri de fotografia cromògena i pro-
cés fotogràfic dins de la seva Col·lecció.
Per les anotacions del fotògraf trobades a les plaques autocro-
mes del Fons, els materials daten d'entre els anys 1923 al 1935, 
per tant podríem afirmar que l'autor de les autocromes va ser 
Bru Argemí Clapés, fill de Salvador Argemí Ribas, com indica el 
segell trobat en una de les capses.

3 AUTOCROMS ESTEREOSCÒPICS DEL FONS ARGEMÍ 
   DE LA COL·LECCIÓ MIQUEL GALMES DE L’INSTITUT  
     D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

 3.1 DESCRIPCIÓ DEL FONS ARGEMÍ, LA COL·LECCIÓ  
  MIQUEL GALMES I L’ INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀ- 
  FICS DE CATALUNYA

Imatge d'una càmera estereos-
còpica francesa Verascope dels 
anys 20 de la Col·lecció Galmes 
de l'IEFC. Possiblement les foto-
grafies autocromes van ser realit-
zades amb una càmera similar a 
aquesta.
Consultant a en Pep Parer, ens va 
explicar que la càmera utilitzada 
probablement era francesa i amb 
òptica alemanya (Zeiss), per les 
anotacions tècniques del fotògraf 
a les plaques, ja que les combina-
cions de diafragmes i velocitats, 
estaven en nomenclatura con-
tinental. Que havien estat fetes 
amb càmera per a estereoscòpies 
segur, i que les  fotografies eren 
meitats de placa amb el vidre de 
protecció i de mida 6x13 cm es-
tàndard.
Imatge: MercèFerrero®

Segell de l'autor trobat en una de 
les capses de plaques estereos-
còpiques de la colecció Argemí.
Imatge: MercèFerrero®

 3.2 CONTEXTUALITZACIÓ I AUTORIA FONS ARGEMÍ.
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S'han consultat alguns butlletins de l'Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya (AFC) dels anys vint i anteriors, sabent què en Bru Ar-
gemí i Pascual autor de la Col·lecció Argemí, fill de Brú Argemí 
Clapés, n'havia estat director durant un temps. I degut a que 
es va trobar una transparència amb logotip de l'AFC entre les 
plaques autocromes, però no s'hi va trobar informació rellevant. 
Es va consultar també l'Hemeroteca de La Vanguardia*, per a 
trobar les dates de naixements i defuncions dels membres de la 
família Argemí, per a concordar-ho amb les dates dels materials.

Una vegada recopilada tota la informació i comparada amb la 
de l’IEFC sobre la Col·lecció Argemí, es va deduir que per les 
dates trobades en les plaques autocromes, les persones que hi 
apareixen, les dates de naixement i mort dels membres de la 
família, i pel segell trobat en una de les capses, l’autor de les au-
tocromes del Fons probablement va ser en Bru Argemí Clapés 
(1900-1978), pare de Bruno Argemí Pacual (1941-1984).

Majoritàriament tot el fons són plaques autocromes de vidre de 
format 6x13 cm, positives a color, i estereoscòpiques, també n'hi 
havia algunes d'altres formats 6x9 cm sobre vidre positives auto-
cromes i unes 12 de 4x10 cm per a llanterna màgica.
S'havia realitzat un recompte inicial aproximat dels materials 
quan van ser traslladats a l'IEFC. En el recompte i registre del 
Fons que s'ha realitzat durant aquest estudi, s'han pogut des-
criure 270 plaques autocromes en total, de les quals 249 són 
estereoscòpiques, 21 són autocroms d'altres formats i 29 més 
entre llanterna màgica i transparències de projecció.

Les plaques van ser trobades dins de 20 capses de cartró de ma-
terial fotogràfic de l'època, de la marca Ilford i Hauff, i d'altres en 
embolcalls de paper de diferents mides. 
El període que abasta la col·lecció se suposa entre 1907-1935, 
atenent a les dates de l'inici de la comercialització de les auto-
cromes Lumière i les dates inscrites a les plaques des de 1923 
fins a 1935, i també amb l'inici de la guerra civil espanyola. 

El contingut icònic dels materials, una vegada observats es pot 
descriure com a fotografia amateur de molt bona qualitat i tèc-
nica, principalment d'escenes i sortides familiars, de viatges a 
França, Suïssa, etc., de paisatges de Catalunya i el Pirinieu, amb 
algunes captures realment fantàstiques.

Esquela de SALVADOR ARGEMÍ 
RIBAS, natural de Montgat i mort 
a Barcelona amb 60 anys (1875-
1935)
Hemeroteca de LA VANGUARDIA. 
Edición del viernes, 01 febrero 
1935, página 20.

 3.3 DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS DEL FONS ARGEMÍ.  

Caixes originals i paquets que 
contenien les plaques autocro-
mes en origen.
Imatge: MercèFerrero®

* Els documents de l'hemeroteca de La Vanguardia es poden consultar a l'Annex.
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4 CONSERVACIÓ DELS FONS FOTOGRÀFICS

La fotografia fa poc temps que es considera disciplina artística 
i per tant fins fa poc temps havia estat tractada com a material 
d'arxiu o documentació, en moltes institucions. 
En els museus, arxius o institucions, les fotografies de qualsevol 
tècnica o material s'arxivaven juntament amb la documentació i 
sense cap control de condicions de temperatura o humitat.
Des de fa uns anys s'han creat diversos organismes que estudien 
i vetllen per la conservació i preservació d'aquests materials, 
com l'Image Permanence Institut de Rochester, els Photogra-
phic materials Groups de ICOM i AIM, o el Canadian Conser-
vation Institute, que han esdevingut referents mundials en la 
gestió d'aquest patrimoni.

Els criteris d'intervenció aplicats en el tractament dels fons fo-
togràfics, han de ser innocus i els més respectuosos possibles 
amb els materials originals de les peces. Intentant aportar el 
mínim de materials aliens a les peces, restaurant i recuperant 
els materials originals, però alhora donant-los també la màxima 
estabilitat i conservació, i preservar-ne el contingut per al futur 
amb la digitalització de les col·leccions. 
Com apunta Rosina Herrera en el seu article: "la prioridad es 
conservar la información documental y dotar a las placas de 
la estabilidad suficiente para poder ser manipuladas, observa-
das y escaneadas".²⁵; com apunta també Luis Pavâo "...el aspec-
to más importante del trabajo de conservación es la tarea de 
preservación, que consiste en vigilar y controlar las condiciones 
ambientales y la forma de utilitzación de las colecciones, de 
forma que evite el deterioro de los especímenes ..."26
Per tant és molt important tenir molt en compte les condicions 
d'emmagatzematge i el control i monitoratge dels fons, arxius 
i col·leccions per a una bona conservació i preservació del pa-
trimoni fotogràfic, molt ric i abundant, però malauradament 
amb una vida poc estable, curta i efímera en molts dels proce-
diments.

Els materials que s'utilitzin per a conservar les fotografies han 
d'haver passat el Photographic Activity Test (PAT), és una prova 
internacional que marca els estàndards ISO (ISO:18916) donats 
per l'International Standards Institute, desenvolupada específi-
cament per l'Image Permanence Institute amb la finalitat de 
valorar les interaccions entre els materials fotogràfics i els mate-
rials de contacte i emmagatzematge, i establir els més adequats 
per a la conservació de fotografies.²⁵

25- Herrera, R., 2014
26-Pavâo, L. , 2001

 4.1 CRITERIS DE CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ DELS  
  FONS FOTOGRÀFICS
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5 DESCRIPCIÓ I TRACTAMENT DEL DETERIORAMENTS
 I DEGRADACIONS DELS PAQUETS AUTOCROMS 

DETERIORAMENTS FÍSICS
• Abrasions, ratllades: desgast que es pot produir a la superfície 
de la capa, durant el procés de fabricació, durant el revelat o per 
males condicions de manipulació o conservació, 
-Aquesta degradació no té tractament.
• Pèrdua: faltes de xarxa autocroma que es poden produir per 
mala manipulació, sobretot en zones perimetrals, quan hi ha 
hagut delaminació entre capes, per aixecament o pèrdua de la 
capa de l'emulsió i per falta de vidre de protecció. Provoquen la 
pèrdua de color en la imatge a la zona falta. 
-La degradació no té tractament, la capa no es pot reintegrar.
• Craquelat: escletxes en la xarxa que es poden produir per ten-
sions entre les diferents capes, fluctuacions d'humitat i tempera-
tura o l'envelliment dels materials, afectant la resta de capes.²⁷* 
-Aquesta degradació no té tractament.
• Exfoliació, delaminació, desadhesió: la xarxa autocroma es pot 
desenganxar del suport o de l'emulsió, provocant l'aixecament 
de les capes. Es pot produir per deficiències de fabricació, pel 
processat de la fotografia o per condicions de manipulació i 
conservació dolentes. La desadhesió d'aquesta capa provoca la 
pèrdua de registre amb la capa de l'emulsió, produïnt canvis de 
color quan s'observa de la placa amb llum transmesa.
-El tractament per a intentar estabilitzar i recol·locar la capa en 
el seu lloc, seria intentar aplicar solvents que no aportin humitat 
per l'alta sensibilitat higroscòpica del midó de patata i la solu-
bilitat dels tints. L'estudi de Clara von Waldthausen i Bertrand 
Lavedrine sobre tractament de consolidació d'autocroms amb 
delaminació, descriu com amb vaporització controlada i localit-
zada de solvents no-polars com el toluè i el xilè es pot reactivar 
el poder d'adhesió dels vernissos i tornar a adherir les capes en-
tre elles, tant la xarxa autocroma com l'emulsió.²⁸
• Distorsió dimensional: en xarxes depreses del suport, la capa 
pot patir deformacions, canvis de forma i mida. Provocant que 
no encaixi bé en el suport ni amb les altres capes del paquet.
-Aquesta degradació no té tractament.

DETERIORAMENTS QUÍMICS
• Esvaïment, decoloració dels tints de colors (bleaching): els 
tints es poden decolorar per complet, per causa de l'exposició a 
la llum, la humitat elevada, i encara que es guardin en foscor, ja 
que són molt inestables.¹⁴ El color violeta-blau és el més sensible 

27- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.215
28- Waldthaussen, C. von, Lavedrine, B.;  2002, p.663 
29- http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=301#objectview

*En plaques que s'han projec-
tat molt sobretot amb llums de 
mercuri, la calor i la radiació UV 
continuades poden provocar 
decoloració completa dels tints 
cromògens, trencaments i dela-
minació de les diferents capes au-
tocromes.²⁷

Les imatges amb poca densitat 
poden haver patit esvaïment per 
sobre-exposició durant la presa 
de la fotografia, o per haver estat 
exposades a la llum.²⁹
Imatge: Graphic Atlas®.

Imatge 100x amb llum transme-
sa, d'una esquerda de l'emulsió 
d'un autocrom del Fons Argemí, 
que deixa veure part de la xarxa 
autocroma la qual també presen-
ta una pèrdua important.
Imatge: MercèFerrero®.

 5.1 DETERIORAMENTS DE LA PANTALLA AUTOCROMA 
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a la llum, seguit del vermell-taronja i per últim el verd, per això 
el color verd és el que més es veu quan els altres tints ja s'han 
esvaït.³⁰ -Aquesta degradació tampoc té tractament.
• Sagnat dels colorants (bleeding): sagnat del colorant verd del 
midó per la penetració d'humitat sota del vernís de protecció, per 
petites abrasions o forats, afectant la xarxa autocroma. Pot provo-
car punts verds i taques extenses sobretot a la zona perimetral.³¹ 
El colorant verd també és el més soluble amb l'aigua, per tant, 
quan se solubilitza s'expandeix i interactua amb els altres tints, 
formant una àrea verda-grisosa al voltant del punt.³² El sagnat pot 
afectar els grans de midó i a l'emulsió, i no té tractament.

DETERIORAMENTS BIOLÒGICS
• Fongs, microorganismes: atacs biològics que poden aparèixer 
sobre superfícies on trobin nutrients orgànics, es presenten com 
ramificacions, o borrissol blanquinós, i es poden observar amb 
llum reflectida i amb augment. 
Si es troben entre capes dels paquets autocroms, no es poden 
retirar. Per tant el tractament podria ser conservació a baixa 
temperatura per a què no s'extenguin.

 5.2 DETERIORAMENTS DE L'EMULSIÓ FOTOGRÀFICA

DETERIORAMENTS FÍSICS
• Abrasions, ratllades: les emulsions que no tenen capa de vernís 
o vidre de protecció presenten força ratllades o abrasions que 
poden ser produïdes per mala manipulació o durant la fabrica-
ció. -Aquesta degradació no té tractament.
• Pèrdua: faltes d'emulsió que es poden produir per mala mani-
pulació, sobretot en zones perimetrals, quan hi ha hagut dela-
minació entre capes i quan no s'hi ha aplicat el vernís de protec-
ció. Provoquen la pèrdua de la imatge fotogràfica i en el seu lloc 
s'observa la xarxa autocroma, si no s'ha perdut també.
-Aquesta capa no es pot reintegrar.
• Craquelat: escletxes en l'emulsió que es poden produir per les 
tensions entre les diferents capes, per fluctuacions d'humitat i tem-
peratura o l'envelliment dels materials. Poden provocar aparició de 
microorganismes, adhesió de brutícia, afectant a la resta de capes. 
-Es pot realitzar el mateix tractament que per a la delaminació. 
• Exfoliació, delaminació, desadhesió: l'emulsió fotogràfica es 
pot desenganxar de la xarxa autocroma, provocant aixecaments 
i cargolaments de la capa, normalment es localitzen a la zona 
perimetral. Es pot produir per deficiències de fabricació, pel pro-
cessat o per condicions de manipulació o conservació dolentes. 
La desadhesió d'aquesta capa provoca una pèrdua del registre 
amb la capa de midó de patata tenyida, provocant canvis de 

30- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 1993, p.139
31- Pénichon, S. 2013, p.62
32- Graphic Atlas (http://www.graphicsatlas.org)
33- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.138 
34- http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=301#objectview

Imatge amb llum transmesa de 
pèrdua i craquel·lat de l'emulsió 
fotogràfica en un autocrom.³⁴
Imatge: Graphic Atlas®.

Imatge d'un forat a la xarxa auto-
croma i a l'emulsió, que ha provo-
cat entrada d'humitat, fent que el 
colorant verd del midó de patata 
sagni, bleeding.³⁴
Imatge: Graphic Atlas®.
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color en l'observació de la imatge.³³
En els autocroms estereoscòpics també es pot observar a la zona 
del tall de les dues porcions de la placa, per la part de l'emulsió. 
-El tractament per a intentar estabilitzar i recol·locar l'emulsió, 
seria intentar relaxar-la i desfer els plecs o caragolaments, apli-
cant al·lè localitzat en primer lloc, i mínim d'humitat amb etanol 
aplicat amb pinzell 000 per a estirar l'emulsió.³⁵
Per a tornar a adherir l'emulsió fotogràfica al segon vernís, el 
tractament seria el mateix descrit a la capa de la xarxa autocro-
ma²⁸, després es colocaria un vidre de protecció. 
• Distorsió dimensional: en emulsions desadherides de la xarxa, 
els canvis de temperatura i humitat fan que s'encongeixin o es 
dilatin, provocant canvis en la seva mida i forma.
-Es pot tractar intentant recol·locar l'emulsió al seu lloc, però és 
molt difícil que recuperi el seu estat original.
• Adhesió al vidre de protecció: si l'emulsió o el vernís no s'han 
assecat bé o si hi ha fongs, aquestes capes poden quedar ad-
herides al vidre de protecció. Es pot identificar perquè la part 
adherida s'observa molt més fosca en contacte amb el vidre.
• Bombolles d'aire, i bandes: es poden trobar bombolles d'aire 
que s'han creat durant l'aplicació de l'emulsió, i bandejats li-
neals foscos o clars causats per inconsistències en l'adhesió de 
l'emulsió durant el procés de fabricació.³⁶ -Aquestes degrada-
cions no tenen tractament.

DETERIORAMENTS QUÍMICS
• Oxidoreducció de la plata (mirall de plata): 
Efecte de mirall que presenta la superfície de l'emulsió, degut a 
l'oxidació dels ions de plata que migren a la superfície de l'emul-
sió i s'acumulen formant un dipòsit de plata metàl·lica.
Apareix en les plaques on no s'hi ha aplicat el vernís de protec-
ció, i/o en les zones perimetrals.³⁷ Pot provocar variacions dels 
colors de la imatge en la seva visualització. -No té tractament.
• Sulfuració: oxidació de la imatge de plata produïda per les 
restes de fixador del processat, o per exposició als contaminants 
ambientals, que poden provocar esvaïment i esgrogueïment de 
la imatge total o parcial. -Aquesta degradació no té tractament.
• Taques o Punts Redox: taques o punts vermellosos-groguencs 
produïts per l'oxidació de la plata fil·lamentària. Els òxids de 
plata formen ions de plata incolors que migren i després es 
reformen en plata col·loidal groga-taronja o en sulfur de plata 
groc-taronja.³⁸ Apareixen en línies de punts, en contorns o zo-
nes extenses, i en les plaques no envernissades els punts redox 
provoquen mirall de plata observable per la cara de l'emulsió.  
- No tenen tractament.

35- Tractament aconsellat per Esther Llorca, conservadora de patrimoni fotogràfic.
36- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.150
37- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.195
38- Graphic Atlas (http://www.graphicsatlas.org)

Imatge d'un autocrom contem-
porani amb punts foscos i clars a 
l'emulsió.
Imatge: M. Ocellin, (http://auto-
chromes.fr/english/005_fresne.
html)
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• Punts foscos o clars: es poden detectar punts foscos produïts 
per partícules de pols durant l'aplicació de l'emulsió en el pro-
cés de fabricació. Els punts blancs es produeixen per restes de 
tints en l'emulsió, també durant el procés de fabricació.³⁹ 
• Esvaïment o processat parcial (AT): terme creat pel Musée Al-
bert-Khan per descriure plaques que han tingut un processat 
parcial, sense acabar. Aquestes presenten un to groguenc, lletós 
i la imatge boirosa, sense contrast.⁴⁰
Aquest deteriorament no es pot tractar però necessita bones 
condicions de conservació perquè la imatge no es degradi més.

DETERIORAMENTS BIOLÒGICS
• Fongs, microorganismes: poden aparèixer sobre superfícies 
on trobin nutrients orgànics, com la gelatina de l'emulsió, i es 
presenten com ramificacions, o borrissol blanquinós, es poden 
observar amb llum reflectida i amb microscopi. 
Si es troben entre capes no es poden retirar, per tant el tracta-
ment podria ser conservació a baixa temperatura.

 5.3 DETERIORAMENTS DELS VERNISSOS

DETERIORAMENTS FÍSICS
• Abrasions, ratllades: rascades i desgast que es poden detectar 
sobre del vernís de protecció, per mala manipulació o en els al-
tres durant la fabricació. -Aquesta degradació no té tractament.
• Bandejat lineal: en el segon vernís en algunes plaques es po-
den observar línies paral.leles de banda a banda de la placa, 
corresponents al relleu que produïa la màquina que aplicava la 
xarxa autocroma i el vernís durant la fabricació.⁴¹
• Craquelat: escletxes en els vernissos que es poden produïr per 
les tensions entre les diferents capes, per fluctuacions d'humi-
tat i temperatura o l'envelliment dels materials. Poden provocar 
aparició de microorganismes i adhesió de brutícia, afectant a 
la resta de capes. -No es pot tractar en les plaques autocromes.

DETERIORAMENTS QUÍMICS
• Cristal·lització: les resines Copal i Mastic tendeixen a insolubilit-
zar-se amb el temps i amb humitats baixes poden cristal·litzar.⁴²
• Enfosquiment, decoloració: les resines Dammar i Copal ten-
deixen a enfosquir-se amb el temps i la resina Mastic tendeix a 
engroguir-se.⁴² - No tenen tractament.
• Esgrogueïment: el vernís per l'envelliment pot presentar to 
més groguenc i afectar el color de la imatge.⁴³
• Estovament: en condicions d'humitat altes les resines poden 
tornar-se més mordents i enganxoses. 
-Aquestes degradacions dels vernissos no tenen tractament.

39- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.150
40- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.208 
41- Graphic Atlas (http://www.graphicsatlas.org/guidedtour/)
42- Lavedrine, B.; Waldthaussen, C.; Gann, L. 2005, p.138 
43- Pénichon, S. 2013, p.62

Imatge amb llum incident on es 
pot apreciar el bandejat lineal del 
vernís sobre de la xarxa autocro-
ma, s'observen també moltes em-
premtes dactilars sobre del vidre 
de protecció. ⁴¹
Imatge: Graphic Atlas®.
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DETERIORAMENTS BIOLÒGICS
• Fongs, microorganismes: poden aparèixer sobre superfícies on tro-
bin nutrients orgànics, es presenten com ramificacions o borrissol 
blanquinós, i es poden observar amb llum reflectida i amb augment. 
Les resines Dammar i Mastic poden tornar-se opaques o formar 
ramificacions, en presència de fongs.⁴⁴ En els vernissos, al ser 
substàncies orgàniques, hi poden proliferar, sobretot en am-
bients humits i càlids, i amb presència de pols o brutícia. 
Si es troben en els vernissos d'entre capes dels paquets auto-
croms, no es poden retirar.  
DETERIORAMENTS PER MANIPULACIÓ
En plaques sense vidre de protecció i envernissades, el vernís 
pot presentar empremtes dactilars, rascades i abrasions produï-
des durant la manipulació de les plaques.

 5.4 DETERIORAMENTS DELS SUPORTS DE VIDRE

DETERIORAMENTS FÍSICS
• Pèrdues: faltes de fragments del vidre, tant de suport com de 
protecció, que es poden produir per mala manipulació, ja que els 
vidres són molt fins i delicats aquestes degradacions són habi-
tuals. -Hauria de substituir-se el vidre trencat si és el de protecció.
• Esquerdes: trencaments dels vidres que afecten normalment 
cantonades però poden arribar a afectar tota la superfície, pro-
duïdes per mala manipulació - Es poden estabilitzar i consolidar 
amb "strips" de Filmoplast P90. 
• Abrasions, ratllades: són habituals a la superfície dels vidres. 
• Bombolles d'aire, ondes, relleus: es poden observar petites 
bombolles, defectes o deformacions en els vidres tant de suport 
com de protecció, originàries del procés de fabricació del vidre.

DETERIORAMENTS QUÍMICS
• Cristal·lització: petits dipòsits cristal·lins sota la superfície del 
vidre que poden aparèixer per fluctuacions elevades d'humitat.
• Lixiviació o "vidrio lloroso" : deteriorament que afecta la com-
posició i l'estabilitat del vidre. Provoca pèrdua de transparència, 
to blanquinós i aparició de cristalls i petites gotes que poden 
arribar a desfer el vidre gotejant i afectant la resta de capes.
La humitat ambiental fa que els components alcalins del vidre, 
sodi, potassi, calci, etc., l'absorbeixin provocant un procés cata-
lític que fa generar l'alliberació de més àlcalis en cadena. El pH 
del vidre pot arribar a 10 podent arribar a desfer el vidre.⁴⁵ 
-No tenen tractament, només la substitució dels vidres.

DETERIORAMENTS BIOLÒGICS
• Fongs: els fongs poden aparèixer sobre superfícies on trobin 
nutrients orgànics, es presenten com ramificacions, o borrissol 

44- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.218 
45- Herrera, R., 2014

Imatge amb augment dels dipò-
sits cristal·lins sota la superfície 
del vidre,
Imatge: Graphic Atlas®.
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blanquinós, i es poden observar amb llum reflectida i amb aug-
ment. En el vidre aprofiten les petites irregularitats o forats, on s'hi 
poden acumular pols o restes de brutícia per proliferar, sobretot 
en ambients humits. -Sobre del vidre, es poden retirar amb una 
solució d'H2O + Etanol al 30:70 amb hisop de cotó, sota lupa.⁴⁶

DETERIORAMENTS PER MANIPULACIÓ
• Trencaments, esquerdes: molts autocroms presenten els vidres 
de protecció o de suport trencats o esquerdats, produint inesta-
bilitat estructural a les plaques. Degut a la manipulació, durant 
la projecció o inserint-les als visors o projectors, per això n'hi ha 
molts amb les cantonades trencades o amb pèrdues.
-Es poden estabilitzar i consolidar amb "strips" de Filmoplast P90. 
• Pèrdues: Pel mateix motiu de manipulació, molts dels vidres de 
protecció presenten faltes, produint inestabilitat a tota la placa. 
La millor opció seria substituir-los per vidre de borosilicat si és 
possible. En el cas de pèrdues en el vidre de suport, aquest no 
es pot substituir ja que suporta tot el paquet autocrom, per tant 
es podria omplir la falta amb cartró de conservació i col·locar un 
segon vidre de protecció per estabilitzar tot el conjunt.
• Brutícia: la pols, restes de fibres, empremtes dactilars i concre-
cions de brutícia són habituals en els vidres de les plaques auto-
cromes degut a la seva manipulació per poder visualitzar-les. -Es 
pot retirar amb neteja mecanica en sec o humida si cal.

 5.5 DETERIORAMENTS DEL SEGELLAT DEL PAQUET

DETERIORAMENTS FÍSICS
• Trencaments i pèrdues: són habituals en plaques que s'han vi-
sualitzat molt i sovint falten els segells dels laterals degut a les 
ranures dels visors.⁴⁷
• Abrasions, ratllades: degudes a la manipulació i l'ús dels aparells 
per a poder visualitzar les plaques.
• Exfoliació, delaminació, desadhesió: el paper del segellat pot 
estar desenganxat o fins i tot del·laminat provocant fragilitat en el 
segellat del paquet.
• Excés d'adhesiu: tant a les vores com a la zona del segellat que 
uneix els dos fotogrames, l'adhesiu del segellat pot vessar tant 
sobre dels vidres com entre les capes del paquet autocrom.
-Els segells es poden consolidar amb paper japó i midó de blat, o 
substituir-los per un encintat nou amb Filmoplast P90. 

DETERIORAMENTS BIOLÒGICS
• Fongs, insectes:  els fongs poden aparèixer sobre del paper del 
segellat i a l'adhesiu. També poden ser atacats per insectes com 
els peixets de plata o els corcs. -Es pot substituir el segellat si està 
molt deteriorat i ha perdut força per tancar el paquet.

46- Tractament aconsellat per Esther Llorca, conservadora de patrimoni fotogràfic.
47- Pénichon, S. 2013, p.64
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6 ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DE LES DEGRADACIONS  
 DELS AUTOCROMS ESTEREOSCÒPIQUES DEL FONS

 6.1 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS DETERIORAMENTS 
  PROPIS DE LES PLAQUES AUTOCROMES DEL FONS

En el següent apartat es descriuen i mostren les degradacions i 
deterioraments trobats a les plaques del Fons Argemí.
S'han utilitzat diferents tècniques per a realitzar l'anàlisi i la 
identificació: examen visual a ull nu, examen amb lupes d'aug-
ment 10x i 30x, examen amb microscopi digital amb diferents 
augments entre 30x a 200x, també utilitzant diferents tipus de 
llums, llum artificial, llum transmesa i llum rasant. *

DETERIORAMENTS DE LA XARXA AUTOCROMA I L'EMULSIÓ:
• Abrasions, ratllades, plecs, trencaments de l'emulsió:

* Totes les imatges de l'apartat de l'estudi dels autocroms estereoscòpics del Fons Argemí de l'IEFC, han estat 
realitzades per MercèFerrero®.
* Altres exemples d'imatges dels deterioraments analitzats a: Annex apartat Imatges anàlisi deterioraments.

3- Imatge amb augment 30x i amb 
llum transmesa, d'una cantonada 
d'una placa sense vidre de protec-
ció, amb pèrdua d'emulsió, rascades 
i abrasions.

4- Imatge amb llum transmesa de l'anvers d'un fotograma 4,5 x 
4,5 cm. d'un autocrom estereoscòpic desmuntat i sense protecció, 
trobat en aquest estat solt en una de les caixes. Es pot observar 
pèrdua de xarxa i emulsió en tot el perímetre, forats i abrasions.
5- Imatge de l'anvers de la mateixa placa, sense llum transmesa, 
on es poden apreciar les pèrdues de tot el perímetre, i restes d'ad-
hesiu del segellat original de l'autocrom.

6- Imatge del revers on es pot veure l'emulsió foto-
gràfica força deteriorada amb les pèrdues perime-
trals, mirall de plata i irisació de l'emulsió. 
7- Imatge de microscopi digital 160x, on es poden 
apreciar les restes de microgrànuls de midó de pa-
tata de la pèrdua i restes d'emulsió fotogràfica.

2- Imatge presa amb llum rasant 
i lupa 30x, on es pot veure una 
emulsió amb molts plecs, arrugues 
i trencaments, en una placa auto-
croma sense vidre de protecció. 

1- Imatge de microscopi digital 
160x, on s'observa abrasió i pèrdua 
d'emulsió fotogràfica, en una zona 
amb mirall de plata i irisació de 
l'emulsió.

• Pèrdues de xarxa autocroma i d'emulsió:

1 2 3

4

6

7

5
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• Aixecaments, plecs i craquejat de l'emulsió: 

• Exfoliació, delaminació, desadhesió de l'emulsió i la xarxa: 

8- Imatge de la placa MG-F-03015 
del fons Argemí pel revers amb llum 
transmesa, autocrom que presen-
ta aixecaments, plecs i craquejat de 
l'emulsió a la zona central i a les vores 
dels dos fotogrames, produïts durant 
el tall de la placa per al seu muntatge.

9

10

11

12

8

9- Imatge amb augment 10x de la 
zona central amb els plecs i aixeca-
ments de l'emulsió.
10- Petita zona d'un plec de l'emulsió 
amb mirall de plata. 
11- Restes de filaments i cola del se-
gellat del mig de la placa.
12- Encanalaments de la capa de 
l'emulsió que es desprèn de la xarxa 
autocroma, possiblement produïts 
per la filtració de cola. (Imatges amb 
microscopi digital 30x). 

15 161413

1817

16- Imatge de la meitat dreta de la 
placa MG-F-03022 pel revers i amb 
llum rasant, on es veu l'exfoliació de 
l'emulsió que s'ha desadherit de la 
xarxa autocroma.*
15- Imatge 10x on es veu la fina capa 
de l'emulsió aixecada i doblegada.

17 i 18- Imatges de dues plaques amb 
desadhesió de la xarxa autocroma del 
suport a les zones de les vores, es pot 
identificar pel canvi de color del negre 
per l'anvers de la placa.

14- Mateixa imatge 10x amb llum 
transmesa on es poden veure els co-
lors de la pantalla i l'emulsió en blanc 
i negre a la zona aixecada.
13- Imatge amb lupa 30x d'una petita 
pèrdua de la xarxa autocroma.

* La placa autocroma MG-F-03022 ha estat intervinguda per a estabilitzar aquest deteriorament que presenta,    
  es pot veure el tractament a l'apartat d'intervenció.
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• Sagnat dels colorants de la xarxa (bleeding, leaching):

19- Imatge amb lupa 10x d'un 
punt de sagnat de colorant verd. 
20- Imatge amb lupa 30x del ma-
teix punt de sagnat de colorant 
verd, on ja es pot apreciar la xarxa 
autocroma. 
21- Imatge amb microscopi di-
gital 50x del mateix punt. Es pot 
observar un punt més claret al 
mig, és el forat de l'emulsió que 
ha originat l'entrada d'humitat a 
la xarxa i el conseqüent bleeding 
del tint verd.

19

20

21

22
23

24

22- Imatge amb microscopi digital 
160x de la vora esquerra de la pla-
ca, on s'obesreven els microcrans de 
midó de la xarxa autocroma decolo-
rats, i el vidre de suport.
23-  Imatge amb lupa 10x d'una zona 
de la vora superior, amb sagnat de 
colorant verd, que coincideix amb 
zona d'aixecaments i trencaments de 
l'emulsió . 

24- Imatge de la placa MG-F-03021 
del fons Argemí pel revers, que es tro-
bava sense vidre de protecció i sense 
tallar ni muntar per a la visualització. 
Presenta l'emulsió aixecada i doble-
gada i la xarxa autocroma ha quedat 
en contacte amb l'aire i la humitat i 
s'ha deteriorat.
Aquesta placa és la segona de les 
intervingudes en l'apartat de tracta-
ment.

dreta i bleeding del colorant verd al 
marge esquerra.
25 i 28- Imatges 10x de les mateixes 
zones dels dos fotogrames, una sense 
i l'altre amb bleeding.
26 i 29- Imatges de microscopi digital 
35x de les mateixes zones dels dos fo-
togrames, es pot apreciar més quan-
titat de punts verds a la imatge 30.
27 i 30- Imatges de microscopi digital 
150x de les mateixes zones dels dos 
fotogrames, on s'observa la diferència 
de tonalitats entre les dues zones de 
les xarxes autocromes.

24- Imatge del revers de la placa 
MG-F-03014 amb llum transmesa. Té 
vidre de protecció i el segellat com-
plet i en bon estat, però presenta es-
vaïment del color al fotograma de la 

24

25

26

27

28

29

30

• Esvaïment, decoloració dels tints de colors (bleaching):* 

* També es poden trobar decoloració dels tints violetes i vermells, veure més imatges a: 
Annex apartat Imatges anàlisi deterioraments.
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• Taques o punts Redox de l'emulsió fotogràfica:

31- Imatge del revers de la placa MG-F-03005 
amb llum transmesa. Es pot apreciar el pun-
tejat de taques i punts redox que han generat 
mirall de plata a sobre de l'emulsió, sobretot 
en el fotograma de la dreta.
32- Imatge 10x de la zona del cel on hi ha els 
punts més grans i amb coloracions més liloses.
33- Imatge 30x d'un dels punts Redox, es pot 
veure el puntejat de la pantalla al fons.
34 i 36- Imatges 10x de la zona de les nenes i 
del cel, amb punts redox més vermells.
35- Imatge 10x sense llum transmesa, de 
l'emulsió fotogràfica on s'aprecia el mirall de 
plata en els punts.

38- Imatge 10x pel revers, de la zona 
del cel on l'afectació és més evident.
39- Imatge de microscopi digital 120x 
d'alguns punts de l'emulsió sobre de 
la xarxa autocroma.
40- Imatge de microscopi digital 
120x dels mateixos punts de fons, 
pero enfocant la superfície del vidre, 
on s'aprecien les abrasions del vidrei 
les pinzellades del vernís de sobre de 
l'emulsió.
41- Imatge amb microscopi digital 
130x sense llum transmesa, dels ma-
teixos punts a l'emulsió, es poden 
veure les aureoles de les taques que 
han generat  mirall de plata i ramifi-
cacions de fongs just sobre dels punts 
redox.

31
32 33

34

35

36

3738

39

40

41

37- Imatge general de l'anvers de la 
placa MG-F-03056 "Martorell", amb 
llum transmesa, aquest autocrom té 
una afectació molt important de ta-
ques redox de color taronjòs.
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• Sulfuració de l'emulsió fotogràfica:

• Punts foscos o clars a l'emulsió: 

• Mirall de plata de l'emulsió fotogràfica:

42

43

44

42- Imatge general de l'anvers de l'au-
tocrom MG-F-02979, amb llum trans-
mesa, té afectació de punts foscos en 
vàries zones, produïts per partícules 
de pols que han quedat entre capes 
durant la fabricació.

43- Ampliació 10x, pel revers, de la 
zona central on es poden veure els 
punts foscos sobre de l'emulsió.
44- Mateix enfocament però sense 
llum transmesa, on es veuen els punts 
marronosos que afecten l'emulsió.

45- Imatge general del revers del 
paquet "UBACH", s'observen unes 
taques grogues degudes a la sulfura-
ció de les sals de plata per restes de 
components del revelat. A la placa 
"BARCELONA" del següent exemple, 
també n'hi apareix a la zona central.

46- Imatge amb lupa 10x, de la loca-
lització de les taques.
47- Imatge amb microscopi digital 
50x, d'una zona sulfurada on es pot 
veure millor la degradació i la colora-
ció groguenca característica d'aques-
ta degradació..

45

46

47

48- Imatge general del revers de la 
placa "BARCELONA", aquest auto-
crom pateix oxidoreducció de la plata 
gairebé total sobretot a la part central 
dels fotogrames i la junta del mig.

49- Imatge general del revers de l'autocrom MG-
F-03014 "MARGARIDES", que pateix mirall de pla-
ta a tot el perímetre dels dos fotogrames.
Gairebé tots els autocroms del fons presenten 
mirall de plata amb diversos graus d'afectació.

48 49

* Totes les imatges de l'apartat de l'estudi dels autocroms estereoscòpics del Fons Argemí de l'IEFC, han estat 
realitzades per MercèFerrero®.
* Altres exemples d'imatges dels deterioraments analitzats a: l'Annex, apartat Imatges anàlisi deterioraments.
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• Cristal·lització del vernís: 

DETERIORAMENTS DELS VERNISSOS i ADHESIUS:
• Excès d'adhesiu, ramificacions, fongs: 

DETERIORAMENTS DEL SUPORT:
• Fongs sobre del suport: 

plata però amb observació micros-
còpica es va veure que probablement 
eren ramificacions d'excés d'adhesiu 
del segellat, que s'havia filtrat per sota 
del vidre de protecció.

53- Imatge general del revers de la placa MG-
F-03045 "TOULOUSE", presenta cristal·lització 
del vernís de protecció a la zona central, la de-
gradació queda per sota del vidre de protecció. 
57- Imatge amb llum transmesa i rasant,on es 
veu que la degradació no afecta la imatge.

50- Imatge del marge superior de la 
placa "PINEDA" pel revers, on hi apa-
reixen unes ramificacions que surten 
de la vora. Al principi es van confon-
dre, amb cristal·lització de les sals de 

51 i 52- Imatges amb microscopi di-
gital 50x, on es pot veure com l'ad-
hesiu filtrat ha provocat l'aparició de 
fongs i ha fet reserva en el mirall de 
plata de l'emulsió. 

54- Imatge amb lupa 10x, ampliació de la 
zona de les cristal·litzacions.
55 i 56- Imatges amb microscopi digital 50x 
i 150x ampliacions de dues de les zones 
afectades, on es veu que la degradació està 
per sota del vidre de protecció. Es va netejar 
la superfície del vidre i no va afectar la de-
gradació.

57- Imatge detall de la superfí-
cie del vidre d'un autocrom amb 
afectació de fongs i brutícia.
58- Imatge amb microscopi digi-
tal 120x dels fongs sobre la super-
ficie del vidre de suport.
59- Imatge amb microscopi digi-
tal 50x amb llum transmesa, dels 
fongs pel revers d'una placa, sota 
del vidre de protecció i sobre de la 
capa de vernís de protecció.

52

51

50

53

54
55 56

57

57

59

58

* Totes les imatges de l'apartat de l'estudi dels autocroms estereoscòpics del Fons Argemí de l'IEFC, han estat 
realitzades per MercèFerrero®.
* Altres exemples d'imatges dels deterioraments analitzats a: Annex apartat Imatges anàlisi deterioraments.
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64- Imatge de la placa MG-F-03021 amb 
el vidre de protecció trencat, i amb pèr-
dues. Aquesta placa s'ha intervingut per 
a estabilitzar els trossos de vidre solts i 
que no es perdessin.
65- Imatge 10x d'una cantonada d'una 
placa amb el vidre de protecció trencat i 
esquerdat, possiblement en caure.

66- Imatge 10x amb llum transmesa del 
trencament del vidre de suport de l'au-
tocrom "UBACH".
67 i 68- Imatges de la placa "BARCELO-
NA", on es poden veure els vidres de su-
port i de protecció esquerdats.
Deterioraments produïts sovint per 
mala manipulació dels materials.

• Trencaments, esquerdes i pèrdues dels vidres:

• Brutícia, fibres i pols superficial:

• Deterioraments, abrasions i rascades dels vidres:

60 i 62- Imatges de la brutícia, pols i fibres acu-
mulats a la superfície de dues de les plaques 
autocromes del Fons Argemí.
61 i 63- Imatges 10x i 50x de restes de fibres de 
les capses que guardaven les plaques.

60

61

62

63

64

65

66

68

67

69- Imatge 30x de la superfície d'un 
vidre de suport on es veuen rascades, 
abrasions i petits forats, produïts per la 
visualització i manipulació dels auto-
croms, o per defectes de fabricació.
70- Imatge de microscopi digital 120x 
de la superfície del vidre de protecció, 
on s'aprecien les abrasions, 
71 i 72 - Imatges 30x d'una bombolla 
d'aire de dins d'un vidre de suport, amb 
llum transmesa i sense.
En un principi s'ha descartat afectació 
per lixiviació perquè no s'han trobat evi-
dències concretes d'aquest deteriora-
ment com el matejat del vidre, etc., però 
no es descarta que algun vidre en pugui 
estar afectat a falta de més anàlisis.

69

70

71
72
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• Atac d'insectes al segellat:

INTERVENCIONS DE L'AUTOR:
• Retocs: 

DETERIORAMENTS DEL SEGELLAT:
• Desadhesió i pèrdues:

• Anotacions: 

Els deterioraments en el segellat són 
molt habituals en les plaques que 
s'han projectat i manipulat molt. 
73- Imatge d'una part d'un paquet 
autocrom per l'anvers, amb el segell 
del mig, que subjecta els dos fotogra-
mes, trencat i aixecat. I part del segell 
de la vora inferior esquinçat.
74- Imatge de la placa MG-F-03022 
pel revers, abans de la intervenció, 
amb part del segellat perdut, i restes 
desadherides.

78- Imatge de la placa MG-F-03022 "VEVEY" 
per l'anvers amb llum transmesa, al centre 
del camí hi ha uns retocs amb tinta blava, 
realitzats per l'autor, sobre d'unes petites 
pèrdues de pantalla i emulsió.
79, 80 i 81- són imatges realitzades amb 
microscopi digital 50x dels retocs, tant amb 
llum transmesa com sense.

82- Anotacions manuscrites realitzades pel 
fotògraf, als marges superiors del revers de 
gairebé totes les plaques, amb informació 
sobre el lloc, la velocitat i diafragmes utilit-
zats i la data de realització de la fotografia.

75- Imatge general d'una paca amb 
segell de paper kraft que ha patit 
atac d'insectes a les vores superiors, 
possiblement per lepismes o corcs.

76 - Imatge detall 10x de dues de les 
pèrdues del segellat per l'atac d'al-
gun insecte.

77- Imatge detall 30x d'una altra de 
les pèrdues provocada pels insectes.

73

74

75

76

77

78

81

80

82

79
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Caixa nº8 del Fons d'autocroms 
Argemí
Contenia els autocroms  que pre-
sentaven el pitjor estat de con-
servació de tot el Fons. Amb mi-
ralls de plata molt pronunciats, 
plaques sense vidres de protec-
ció amb pèrdues d'emulsió i en 
sobres de paper glassine, vidres 
trencats, etc.
Imatge: MercèFerrero®

Estat de conservació general - Regular
Les plaques del Fons d'autocroms Argemí han estat emmagat-
zemades durant molt de temps, sense un control d'humitat, 
temperatura i llum adients, això ha afectat força al seu estat 
de conservació, tenint en compte la fragilitat dels materials 
d'aquest procés fotogràfic.
Les plaques autocromes es trobaven dins de capses de cartró 
de material fotogràfic de mala qualitat, força envellides, algunes 
trencades i amb el cartró disgregant-se. Això ha provocat trans-
missió d'acidesa del cartró als materials, adhesió de restes de 
fibres dels cartrons i brutícia a les plaques i aportació d'humitat 
als materials autocroms, generant miralls de plata molt pronun-
ciats, bleedings, i atac biològic. 

D'altres d'autocroms estaven embolicats en paquets de 
paper de seda o foli amb moltes plaques juntes, on moltes 
presentaven els vidres trencats o esquedatspel pes.
La gran majoria dels autocroms del fons estaven segellats 
i amb vidre de protecció, això ha fet que moltes de les 
plaques es conservin en bon estat, encara que hi ha molts 
dels segellats trencats o amb pèrdues, i en alguns s'obser-
va també la degradació de les coles que han perdut poder 
d'adhesió amb el temps.
Totes presenten força pols i brutícia superficial adherida, 
amb moltes empremtes dactilars, possiblement degut a 

la seva manipulació per a poder visualitzar-les i projectar-les. 
Podríem dir també que una quarta part del fons presenta atac 
biològic per fongs adherits als vidres tant de suport com de pro-
tecció, que s'haurien de retirar amb urgència.
S'observen també degradacions químiques en varies plaques 
produïdes probablement pel processat de les fotografies i l'ex-
posició a la llum, com taques redox, sulfuració, punts negres, 
bleeding o esvaïment dels tints de colors de la xarxa. 
Les plaques que presenten pitjor estat de conservació, són les 
que no duien ni vernís ni vidre de protecció, aproximadament 
una desena concentrades en un parell de les capses. Aquestes 
plaques no havien estat muntades per a ser projectades i es 
conservaven en sobres de paper glassine, totes presenten, pèr-
dues i aixecaments d'emulsió i xarxa autocroma, força abrasions 
i ratllades i esvaïment dels colors de la imatge. 

En general podríem dir que l'estat de conservació dels materials 
és regular, tenint en compte la fragilitat i delicadesa intrínsecs 
d'aquest procediment fotogràfic, i cal realitzar un tractament 
d'estabilització, restauració i digitalització urgents de tot el fons, 
perquè els deterioraments no augmentin i es puguin preservar 
les imatges per a un futur abans què desapareguin.

 6.2 AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL FONS
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7 PROPOSTA DE TRACTAMENT DE CONSERVA- 
 CIÓ I RESTAURACIÓ DEL FONS ARGEMÍ
Una vegada estudiats i analitzats els deterioraments i degra-
dacions dels 249 autocroms estereoscòpics del Fons Argemí 
havent avaluat el seu estat de conservació, i tenint en compte 
els recursos de què disposa la institució per a realitzar el trac-
tament, es proposa el següent tractament per tal d'estabilitzar 
els materials, conservar-los en les millors condicions possibles, i 
preservar la informació que contenen per a generacions futures. 

1- REGISTRE, SIGNATURITZACIÓ i REUBICACIÓ
En primer lloc es proposa el registre i signaturització de cada 
peça, per poder assignar-hi una referència i tenir els materials 
comptabilitzats i registrats.
Proveir cada autocrom d'un embalatge de protecció primera 
capa, en sobre de 4 solapes de paper de conservació sense re-
serva alcalina Photokraft® (PAT- ISO 18916), com a protecció 
individual i anotar-hi també el número de registre. 
Reubicar els autocroms de peu sobre el costat més llarg, en po-
sició horitzontal, en capses de cartró de conservació a mida.

2- TRACTAMENT DE NETEJA MECÀNICA EN SEC.
Neteja en sec de totes les plaques autocromes per les dues cares, 
aprofitant la manipulació durant el registre i abans d'ensobrar; 
per a retirar la pols i brutícia superficial dels vidres i el segellat. 
En les plaques que no tenen vidre de protecció, només apli-
car-hi neteja amb aire i/o retirat mecànicament i sota lupa, de 
les concrecions adherides a la superfície si en tenen. 

Materials: pera d’aire, pinzell de pèl de marta, espàtula, bisturí, 
plegadora i pinces de plàstic per manipular les plaques, comp-
tafils, paper assecant, paper de conservació i escuma a sota a 
manera de coixí, guants, i mascareta.

3- TRACTAMENT DE NETEJA HUMIDA
Neteja amb solvents per a retirar de la superfície dels vidres la 
brutícia adherida i els fongs que s'han detectat durant l'anàlisi 
organolèptic i el registre de les plaques. Comprovar sota el mis-
croscòpi digital, una vegada nets, que s'han retirat tots el fongs.

Materials: solució de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, hisop de 
cotó, espàtula, plegadora i pinces de plàstic, comptafils, lupa, 
microscopi digital, paper assecant, paper de conservació i escu-
ma a sota a manera de coixí, guants, i mascareta.

48- Tractament proposat per Esther LLorca durant la consulta per l'assessorament del 
tractament del Fons a l'IEFC al juliol 2020.

Imatge dels materials del Fons 
d'autocroms Argemi en la seva 
ubicació original, dins d'una caixa 
de cartró, i dins de les capses de 
vidres de llanterna Ilford.
Imatge: MercèFerrero®
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4- TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LES 
EMULSIONS AIXECADES O DESPRESES
Relaxament de les emulsions doblegades i aixecaments amb 
al·lè perquè perdin rigidesa, i/o aplicant en les vores dels plecs 
humitat molt controlada amb alcohol 100% i pinzell molt fi i 
sota lupa, per tal de recol·locar l'emulsió a poc a poc al seu lloc.⁴⁸

Materials: alcohol etílic, pinzell fi 0000 de pèl natural, espàtula, 
pinzell de punta de goma, pinces de plàstic per manipular les 
plaques, comptafils, lupa, pesos, Mylar®, paper assecant, paper de 
conservació, cartró de conservació, guants, i mascareta.

5- TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS VI-
DRES TRENCATS, O SUBSTITUCIÓ SI CAL
Es proposa l'adhesió provisional dels fragments de vidres que es-
tan trencats o despresos amb strips de Filmoplast P90, i cartró de 
conservació de base com a respatller, dins del sobre de 4 solapes. 
En previsió de substituïr-los quan hi hagi pressupost.
En el cas de plaques amb els dos vidres trencats o pèrdues, tant 
de protecció com de suport, es proposa un housing o estoig-safa-
ta a mida de cartró de conservació, per a sustentar i estabilitzar 
l'autocrom; i la reproducció de les pèrdues amb cartró de conser-
vació perquè no es moguin els fragments.
Pels vidres de protecció que ja no es puguin recuperar o per pla-
ques que no en portin, es col·locarien nous vidres de borosilicat.

Materials: Fimoplast P90, bondina, paper de conservació sense 
reserva, cartró de conservació sense reserva, vidres de borosilicat 
a mida 6x13 cm, regle, cúter, cuttingmat, guants, i mascareta.

6- CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DELS SEGELLATS 
Per als segells aixecats, esquinçats o trencats es proposa conso-
lidar-los amb paper japonès tenyit amb acrílic negre o amb Sil-
versafe®⁴⁹, utilitzant un adhesiu reversible que no aporti aigua ni 
humitat a l'autocrom com el midó de blat.

Materials: paper japonès, paper Silversafe®, acrílic negre, pinzell, 
pinces, lupa, paper assecant, pesos, guants, i mascareta.

7- RESSEGELLAT DELS PAQUETS INESTABLES
Per a plaques autocromes que hagin perdut el segellat, què no es 
pugui recuperar o què no en portin, es proposa retirar les restes 
del segellat anterior i ressegellar el paquet amb cinta adhesiva 
Filmoplast P90, incorporant un petit paspartú de paper de con-
servació sense reserva com a espaiador, per a què l'emulsió no 
s'adhereixi al vidre i pugui respirar.

49- Herrera, R., 2014, pàg. 367. 
50- Pénichon, S. 2013, p.293
51- Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013, p.198-199

*Seria òptim poder realitzar anàli-
sis densitomètrics i colorimètrics 
periòdics per a monitoritzar el 
grau de deteriorament de les dife-
rents capes del paquet autocrom, 
i dels colorants per a dur un con-
trol més exhaustiu, del seu estat 
de conservació. Com descriu Silvie 
Penichon en l'apartat de preser-
vació del seu llibre. ⁵⁰

Prestatgeries de la Reserva de 
l'Arxiu Històric de l'IEFC.
Imatge: MercèFerrero®
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Materials: Fimoplast P90, paper assecant, pinces, cúter, plegado-
ra, regle, guants, i mascareta.

8- DIGITALITZACIÓ DE TOTES LES PLAQUES AUTOCROMES
Per a conservar el contingut dels autocroms, i no perdre les imat-
ges abans què es deteriorin més, degut a la fragilitat dels co-
lorants, la digitalització és imprescindible. Per tant és necessari 
capturar digitalment totes les plaques, per a la seva futura consul-
ta o reproductibilitat, i per evitar manipular els originals.

9- EMMAGATZEMATGE i ACONDICIONAMENT*
Emmagatzematge dins la reserva de l'Arxiu Històric Fotogràfic - 
IEFC, la qual compta amb mobiliari adequat i control d'humitat i 
temperatura. S'aconsella un percentatge d'humitat relativa d'en-
tre 35 i 45% i una temperatura de 18ºC estable, amb fluctuacions 
±2ºC, degut a la diversitat de materials del paquet autocrom⁵¹.

Imatge de la digitalització de les 
plaques intervingudes al final del 
tractament. S'ha utilitzat una cà-
mera Canon EOS 5D, peu de su-
port, taula de llum i plantilles de 
cartolina negra per a tapar l'exc-
cès de llum.
Imatge: MercèFerrero®
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INTERVENCIÓ AUTOCROM 1 - 6 h.
Ref.:  MG-F-02971 – Contenidor C84-MG-F (placa flors).
S'ha decidit intervenir aquesta placa ja que el seu estat era 
bastant delicat, els fotogrames estaven muntats del revés i en-
ganxats amb cinta adhesiva, i també presentava delaminació de 
les capes d'emulsió i de xarxa, i la seva estabilitat era molt fràgil.
S'ha seguit el següent procediment:
1- Registre i signaturització 
2- Neteja en sec: de la brutícia superficial amb pera d'aire i pinzell fi.
3- Anàlisi visual, fotogràfic i microscòpic: per a detectar i identi-
ficar les degradacions, amb llums rasant i transmesa.
4- Neteja humida: només dels vidres de suport i de protecció.
Amb solució de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, amb hisop cotó 
humitejat i hisop sec per assecar immediatament la humitat.
5- Retirat cintes adhesives: cel·lo i restes del segellat original:
Mecànicament, amb bisturí, pinces, pera d’aire. Retirat de les 

8 TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
 REALITZAT ALS AUTOCROMS DEL FONS ARGEMÍ

 8.1 TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE 
  4 PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES 
  DEL FONS ARGEMÍ 

En primer lloc els materials s'han canviat d'ubicació i s'han col·lo-
cat en tres capses de cartró, més petites, per a repartir el pes i 
poder manipular-les millor, ja que el vidre pesa molt. 
Després s'ha realitzat el registre i signaturització de cada peça, 
per poder assignar-hi un núm. de referència i tenir els materials 
comptabilitzats i registrats, per poder ubicar-los a la reserva.
Durant el registre s'ha aprofitat per realitzar la neteja en sec, 
amb pera d'aire i pinzell, de la pols i brutícia superficial que te-
nien les plaques autocromes, abans d'ensobrar-les i reubicar-les 
a les capses de cartró de conservació.
S'han anotat les plaques que presentaven fongs i les que hi esta-
ven en contacte, i s'han protegit amb doble camisa per a retirar 
els fongs més endavant. S'han anotat també les plaques amb 
vidres trencats o esquerdats, les emulsions aixecades i les pla-
ques sense vidre de protecció, per a intervenir-les més endavant.
S'ha pogut realitzar la neteja humida de les dues primeres caixes 
registrades i s'han pogut intervenir 4 plaques autocromes que 
presentaven deterioraments importants per a estabilitzar-les. 
Per a realitzar el tractament d'aquestes plaques, s'han tingut en 
compte els recursos de què es disposaven a l'Arxiu Fotogràfic de 
l'IEFC en el moment, i el temps per a poder executar-ho, ja que, 
degut a la pandèmia per la Covid-19 hi ha hagut força entre-
bancs i contratemps.

Imatges AT i FT de la Placa 1 
Ref.: MG-F- 02971– Contenidor 
C84-MG-F - (Placa flors i celos)
Imatges: MercèFerrero®

Imatge del registre i signaturit-
zació de les plaques, durant el 
tractament de neteja en sec de la 
pols i brutícia superficial, a l'IEFC.
Imatge: MercèFerrero®

* Les imatges de les intervencions de les plaques es poden consultar a l'Annex apartat:
IMATGES TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE 4 PLAQUES AUTOCROMES
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restes d’adhesiu de les cintes, amb solució de H₂O destil·lada+al-
cohol 30:70 amb hisop cotó humitejat i sec.
6– Neteja en sec: amb pera d'aire de l'interior del paquet, xarxa i 
emulsió per a retirar restes de pols i brutícia entre capes.
Durant aquesta intervenció, i degut a fràgil estat de l’emulsió i la 
pantalla autocroma, durant la neteja amb pera d'aire, van saltar 
dos petits fragments de xarxa autocroma de la zona delaminada 
del marge inferior d’un dels fotogrames. No s’han pogut recol·lo-
car, ja que s’han esmicolat.*
7- Muntatge i estabilització de la placa: recol·locació dels fo-
togrames en el seu lloc corresponent i del vidre de protecció, i 
comprovar amb un visor estereoscòpic la posició correcta per a 
la visualització de l'autocrom en 3D, sobre la taula de llum.
8- Segellat del paquet autocrom: en primer lloc s'afegeix un 
marc de paper de conservació de 2 mm. sobre de l'emulsió, 
com a separador, per evitar l'adhesió amb el vidre de protecció.
S'ha utilitzat cinta adhesiva Filmoplast P-90 per al nou segellat 
del paquet, seguint el mateix patró que el segellat original. 
Es va proposar un segon segellat amb cinta Fimoplast P-90 ten-
yida amb acrílic negre perquè durant la projecció no transpa-
rentés ni deixés passar la llum entremig del segellat. Però es va 
descartar per evitar aportar més material a la placa, i es va optar 
per preparar una màscara de cartolina negra a mida per a tapar 
el segellat de cinta blanca i la llum durant la digitalització de la 
placa autocroma.*

INTERVENCIÓ AUTOCROM 2 - 8 h.
Ref.:  MG-F-03021 – Contenidor C85-MG-F (placa cirerers)
Aquesta placa autocroma no tenia vidre ni vernís de protecció 
i no havia estat tallada ni muntada. Presentava un aixecament 
i plec a l'emulsió força important i petites pèrdues de xarxa i 
emulsió, també zones amb bleeding molt pronunciat. Es va de-
cidir intervenir-la per a estabilitzar l'emulsió i protegir-la. 
Com a protecció s'ha reutilitzat un vidre original amb restes de 
segellat que es va trobar en unes de les capses durant el registre.
S'ha seguit el següent procediment:
1- Registre i signaturització 
2- Neteja en sec: de la brutícia superficial del vidre de suport, 
amb pera d'aire i pinzell fi.
3- Anàlisi visual, fotogràfic i microscòpic: per a detectar i identi-
ficar les degradacions, amb llums rasant i transmesa.
4- Retirat de les restes de segellat del vidre de protecció reutilit-
zat, mecànicament amb bisturí, pinces i pera d’aire.
5- Neteja humida: dels vidres de suport i de protecció, amb solu-
ció de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, amb hisop cotó humitejat 

Imatge de l'autocrom durant el 
resegellat del paquet amb la cin-
ta adhesiva Filmoplast P90.
Imatge: MercèFerrero®

Imatges AT i FT de la Placa 2 
Ref.: MG-F- 03021– Contenidor 
C85-MG-F - (Placa cirerers)
Imatges: MercèFerrero®

* Les imatges de les intervencions de les plaques es poden consultar a l'Annex apartat:
IMATGES TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE 4 PLAQUES AUTOCROMES
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i hisop sec per assecar immediatament la humitat, i pera d'aire.
6- Relaxació de la zona de l'aixecament de l'emulsió:
Relaxament de la zona doblegada i aixecada aplicant al·lè su-
perficialment perquè l'emulsió perdi rigidesa. 
7- Relaxació i aplanat dels plecs de l'emulsió doblegada:
S'ha aplicat en els plecs, just a les vores, humitat molt controla-
da amb alcohol 100% aplicat amb pinzell molt fi i sota lupa, per 
tal de desfer i relaxar els plecs i poder recol·locar l'emulsió a poc 
a poc al seu lloc.⁵² Procediment molt lent i delicat, cal controlar 
moltbé l'aplicació justa d'humitat i deixar evaporar bé l'alcohol.
8- Recol·locació de l'emulsió: recol·locar l’emulsió a poc a poc, 
sobre de la taula de llum i amb l'ajut del pinzell de goma i les 
pinces de plàstic i deixar assecar bé, abans d'aplanar sota paper 
assecant i pes fins a l'endemà.
9- Muntatge i estabilització de la placa:
En primer lloc s'afegeix un separador de paper de conservació 
de 2mm. sobre de l'emulsió, per evitar l'adhesió d'aquesta al 
vidre de protecció, també per ajudar a subjectar l'emulsió a lloc.
Després afegir el vidre de protecció amb molt de compte per a 
no moure l'emulsió aixecada i que no es torni a aixecar, ja que és 
tan fina, que només amb l'escalfor de la mà a prop es pot tronar 
a cargolar tota sola. Intentar realitzar en un ambient net, sense 
pols i sense aire incident.
10- Segellat del paquet autocrom:
S'ha utilitzat cinta adhesiva Filmoplast P-90 per al nou segellat 
del paquet, seguint el mateix patró que el segellat original, igual 
què en la intervenció de la placa 1.
11- Neteja humida final: dels vidres de suport i de protecció, per 
a retirar les restes de brutícia després del segellat. Aplicant solu-
ció de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, amb hisop cotó humitejat 
i hisop sec per assecar immediatament la humitat, i pera d'aire.
*Observacions: La zona de l'emulsió recol·locada, tant a la placa 3 com 
a la 4, mostra un to una mica més fosc que la resta, degut a què es 
perd el registre exacte de l'emulsió amb la xarxa autocroma, provocant 
que no coincideixin exactament els punts de color de la xarxa amb les 
zones de grisos de l'emulsió.⁵³

INTERVENCIÓ AUTOCROM 3 - 8 h.
Ref.:  MG-F-03022 – Contenidor C85-MG-F (placa nena jardí)
Aquest autocrom tampoc tenia vidre ni vernís de protecció i la 
placa no havia estat tallada ni muntada per al visionat esteres-
còpic. Presentava aixecament de l'emulsió al marge dret de la 
placa amb moltes arrugues, i bastantes abrasions i rascades a 
la xarxa i l'emulsió, gairebé a tot el perímetre també presentava 
aixecaments i pèrdues d'emulsió. Es va decidir intervenir-la per 

52- Tractament aconsellat per Esther Llorca, conservadora de patrimoni fotogràfic durant l'assessorament a l'IEFC., al juliol de 2020.
53- Deduït de The Autochrome Lumiêre, degradacions, delaminació, pàgina 218., Lavedrine, B.;  Gandolfo, J.P., 2013,.

Imatge AT de la Placa 3. 
Ref.: MG-F- 03022– Contenidor 
C85-MG-F - (Placa nena jardí)
Imatges: MercèFerrero®

Imatges del plec de l'emulsió 
abans i després de la intervenció.
Imatges: MercèFerrero®

Imatges de l'aplicació de l'alcohol 
al plec durant la intervenció
Imatge: MercèFerrero®
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la fragilitat que presentava l'emulsió.
S'ha seguit el següent procediment:
1- Registre i signaturització 
2- Neteja en sec: de la brutícia superficial del vidre de suport, amb 
pera d'aire, i amb pinzell fi per sota de l'aixecament de l'emulsió. 
3- Anàlisi visual, fotogràfic i microscòpic: per a detectar i identi-
ficar les degradacions, amb llums rasant, transmesa.
4- Neteja humida: del vidre de suport de l'autocrom, amb solu-
ció de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, amb hisop cotó humitejat 
i hisop sec per assecar immediatament la humitat, i pera d'aire.
5- Relaxació de la zona de l'aixecament de l'emulsió:
Igual que a la placa anterior, per al relaxament de la zona doble-
gada i aixecada s'hi ha aplicat al·lè indirectament perquè l'emul-
sió perdi rigidesa 
7- Relaxació i aplanat dels plecs de l'emulsió doblegada:
S'ha aplicat també en les vores dels plecs, alcohol 100% aplicat 
amb pinzell molt fi i sota lupa molt controlat, per tal de desfer i 
relaxar els plecs i poder recol·locar l'emulsió a poc a poc al seu 
lloc.²³ Cal controlar moltbé l'aplicació justa d'humitat i deixar 
evaporar bé l'alcohol. En aquest cas ha costat bastant més po-
der desfer els plecs, ja que just la zona afectada, tenia molt poca 
densitat de plata i l'emulsió era extremadament fina.
8- Recol·locació de l'emulsió: s'ha recol·locat l’emulsió a poc a 
poc a lloc, en un parell de sessions, utilitzant la taula de llum i 
amb l'ajut del pinzell de goma i les pinces de plàstic i deixant 
assecar bé, abans d'aplanar sota paper assecant.
9- Muntatge i estabilització de la placa:
Com que no disposàvem de més vidres de protecció, es va deci-
dir utilitzar un protector de poliestirè Mylar® a mida de la placa 
per a protegir l'emulsió, com a solució provisional, però el més 
idoni seria poder utilitzar un vidre de borosilicat per a protegir i 
estabilitzar de la placa definitivament.
S'hi ha afegit també un separador de paper de conservació molt 
fi sobre de l'emulsió, per evitar l'adhesió directa amb el polièstirè 
de protecció. Després s'hi ha afegit a sobre la làmina de Mylar®, 
encara que ha costat bastant de col·locar degut a la capacitat 
electroestàtica del material.
10- Segellat del paquet autocrom:
S'ha utilitzat cinta adhesiva Filmoplast P-90 per al nou segellat 
del paquet, només en el perímetre de la placa, i deixant una pe-
tita obertura al marge perquè respirin les capes interiors.
11- Neteja humida final: només en el vidre de suport per a reti-
rar les restes de brutícia després del segellat. Aplicant solució de 
H₂O destil·lada+alcohol 30:70, amb hisop cotó humitejat i hisop 
sec per assecar immediatament la humitat, i pera d'aire.
12- Protecció: per a donar més estabilitat a la placa intervinguda, 
s'ha preparat una base de cartró rígid de conservació a mida, i 
s'ha col·locat dins del sobre de 4 solapes sota de l'autocrom.

Imatge Final de Tractament  de 
la Placa 3
Ref.: MG-F- 03022– Contenidor 
C85-MG-F - (Placa nena jardí)
Imatges: MercèFerrero®

Imatge detall de l'aixecament i els 
plecs de l'emulsió que presentava 
la placa 03022
Imatges: MercèFerrero®

Imatge durant la intervenció de 
relaxament i reducció del plecs 
de l'emulsió.
Imatges: MercèFerrero®
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INTERVENCIÓ AUTOCROM 4 - 2 h.
Ref.:  MG-F-02940 – Contenidor C81-MG-F (placa Port Barcelona)
Aquest paquet autocrom presentava el vidre de protecció molt 
trencat i esquedat en un dels laterals, i els fragments es movien. 
S'ha decidit intervenir-lo per a estabilitzar-lo i que els trossos no 
es perdessin ni provoquessin més danys a les altres capes.
S'ha seguit el següent procediment:
1- Registre i signaturització de l'autocrom.
2- Neteja en sec: de la brutícia superficial dels vidres i diferents 
capes amb pera d'aire i pinzell fi.
3- Anàlisi visual, fotogràfic i microscòpic: per a detectar i identi-
ficar les degradacions, amb llums rasant i transmesa.
4- Neteja humida: dels vidres de suport i de protecció, respec-
tant les zones dels trencaments dels vidres, per a no filtrar humi-
tat a les capes interiors. Utilitzant solució de H₂O destil·lada+al-
cohol 30:70, amb hisop de cotó humitejat i hisop de cotó sec 
per assecar immediatament la humitat.
5- Estabilització dels vidres: 
S'han recol·locat els fragments de vidre que estaven solts o què 
es movien, i s'ha intentat retirar el polsim de vidre que havia 
quedat a sobre de l'emulsió amb pera d'aire, pinzell fi i pinces, 
amb molta cura i sota lupa.
6- Adhesió dels fragments: 
S'ha optat per fer una mínima aportació de nous materials a la 
peça, que tan sols ajudin a l'estabilització i que respectin el seu 
estat actual encara que estigui trencada. Per això només s'hi 
ha col·locat un fragment de cinta adhesiva Filmoplast P-90 a la 
vora, per subjectar els fragments. S'ha tenyit el fragment amb 
acrílic negre perquè la cinta blanca no interferís en la visualitza-
ció ni digitalització, i com a provatura per veure el resultat.
7- Neteja humida final: per a retirar les restes de brutícia dels 
vidres després del segellat, anant molt amb compte amb les 
zones dels trencaments dels vidres, s'hi ha aplicat amb hisop 
de cotó una solució de H₂O destil·lada+alcohol 30:70, seguint el 
mateix procediment de la neteja anterior.
8- Protecció: com que l'estat de la placa segueix essent frà-
gil després de la intervenció, per donar-li més estabilitat s'ha 
preparat una base de cartró rígid de conservació a mida, i s'ha 
col·locat dins del sobre de 4 solapes sota de l'autocrom, abans 
d'ubicar-lo a la caixa de conservació.

Imatges AT i FT de la Placa 4 
Ref.: MG-F- 02940 – Contenidor 
C81-MG-F - (Placa Port Barcelona)
Imatges: MercèFerrero®

Imatges de la intervenció de la 
zona que s'ha tractat, on es pot 
veure el fragment de cinta adhe-
siva aplicat sobre del vidre frag-
mentat.
Imatges: MercèFerrero®

* Les imatges de les intervencions de les plaques es poden consultar a l'Annex apartat:
IMATGES TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE 4 PLAQUES AUTOCROMES
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9  CONCLUSIONS

Inicialment aquest treball es va projectar el febrer de 2020, jun-
tament amb la Laia Foix, cap del Departament de Documenta-
ció de l'IEFC, amb l'objectiu de registrar i tractar el Fons d'auto-
croms Argemí sencer, realitzant el registre, neteja, tractaments, 
i acondicionament, durant el pràcticum del Màster a la Institu-
ció. Aprofitant l'oportunitat de poder tractar aquests materials, 
conèixer i estudiar en profunditat el procediment fotogràfic au-
tocrom i com conservar-lo. 
Però degut a les circumstàncies produïdes per la Covid-19, la 
malaltia, el confinament, les restriccions de presencialitat, etc., 
l'objectiu del treball va haver de canviar diverses vegades, cen-
trant-se finalment en l'estudi de les degradacions que patien els 
materials i en un breu estudi del procediment. 

Els objectius finals plantejats s'han pogut realitzar, amb algu-
nes limitacions degut, al temps, a la infraestructura i als mate-
rials de què disposàvem. S'hagués pogut aprofundir més en la 
identificació i l'anàlisi dels deterioraments de les plaques del 
fons, i hagués sigut més tècnica i concreta si s'hagués dispo-
sat de microscopi òptic, o s'haguessin pogut realitzar anàlisis 
densitomètrics i colorimètrics, o cultius de fongs per exemple.  
Tot i així amb el microscopi digital, que em van facilitar a l'IEFC, 
s'han pogut identificar la majoria de deterioraments i s'ha acon-
seguit un bon anàlisi fotogràfic per a documentar-ho. 
Pel que fa al tractament del fons, es va plantejar des d'un inici 
fer el registre, la neteja i l'acondicionament de tots els materials, 
i restaurar les peces que estiguessin més deteriorades. Però per 
falta de temps, ja que s'han perdut la meitat d'hores de pràcti-
ques degut al confinament, no s'han pogut acabar ni la neteja, 
ni la restauració de tots els autocroms, i tan sols s'han intervin-
gut 4 plaques que necessitaven tractament urgent, realitzant 
una mínima intervenció provisional.
Per altra banda m'hagués agradat poder aprofundir més en 
l'acondicionament i les mesures de control ambiental i monito-
ratge que cal aplicar, per a conservar aquest tipus de materials 
tan delicats i complexos i en la seva digitalització per a preservar 
la informació que contenen.
Igualment crec que amb totes les limitacions i condicionants 
que he tingut, ha estat molt interessant i productiu, poder ana-
litzar els materials de tant a prop i aconseguir identificar tots els 
deterioraments que patien, obtenint un bon resultat.

Agraïr el guiatge, l'ajuda, els consells i la paciència dels meus 
tutors Laia Foix de l'IEFC i Miquel Mirambell de l'ESCRBCC, així 
com també d'en Pep Parer, l'Esther Llorca i la Laura Covarsí pro-
fessors del Màster de l'ESCRBCC.
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11  ANNEX
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1 IMATGES
IMATGES DELS MATERIALS DEL FONS D’AUTOCROMS ARGEMÍ

Diferents caixes originals dels materials del fons  
de diferents marques.

Caixes de les plaques amb les anotacions de l’autor al lateral. 

Imatges de les capses de material fotogràfic en la seva ubicació inicial en caixes de cartró.

Paquets de paper que contenien les plaques del fons Caixes i ubicació del fons després del registre i 
acondicionament a la reserva de l’Arxiu
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Plaques autocromes sense vidre de protecció en camises de paper glassine.

Plaques autocromes d’akltres formats  i positius sobre vidre trobats entre els materials del fons Argemí
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Imatges de diferents plaques del fons Argemí, de diferents viatges i localitzacions. 

Imatges de diferents plaques del fons, on es podedn veure les diferents intensitats de color i de llumino-
sitat de les plaques autocromes, a més de dues plaques de projecció., 
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• Esvaïment, decoloració dels tints de colors (bleaching): 

Esvaïment dels colorants, taques magenta al marge superior.

IMATGES DELS ANÀLISIS I DETERIORAMENTS

- Placa MG-F-03014 amb llum transmesa, presenta 
bleeding del colorant verd al marge esquerra

24- Imatge de l’anvers de la placa MG-F-
03014 amb llum transmesa. Té esvaïment 
del color al fotograma de l’esquerra.
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• Pèrdues de xarxa autocroma i d'emulsió:

Restes d’emulsió despresa i adherida al pa per 
glassine, o als altres materials de dins de la caixa.

• Sagnat dels colorants de la xarxa (bleeding, leaching):
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Exces de vernis de protecció

• Excès de vernís i cristal.lització

• Fongs sobre del suport: 

Adhesiu del segellat

Fongs adherits sobre la superfície del vidre de la placa
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• Retocs de l'autor:

• Punts Redox de l'emulsió fotogràfica:

Retocs amb tinta blava trobats sobre de 
pèrdues d’emulsió.

Punts redox que han format mirall de plata sobre de l’emulsió pel revers.
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• Degradacions de xarxa autocroma:

• Abrasions, ratllades, plecs, trencaments de l'emulsió:
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Mirall de plata, oxidore-
ducció. i sulfuració.

Placa autocroma estereoscòpica del 
fons, vista per l’anvers amb retroil·lu-
minació.

Placa autocroma estereoscòpica del 
fons, vista per l’anvers amb retroil·lu-
minació.

• Mirall de plata de l'emulsió fotogràfica:
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Pinzellades i/o rascades a sobre 
de l’emulsió dels dos fotogrames.

Detalls de la placa MG-F-03022, 50x intervinguda.
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Placa “Roselles”, il·luminada amb llum transmesa, on s’observa 
la intensitat de colors de l’autocrom. A la dreta detall del centre 
de la fotografia.

Placa “Tibidabo”, observada amb llum transmesa, on 
s’observa també la intensitat de colors de l’autocrom, i 
un paisatge irreconeixible de Barcelona.
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IMATGES DE LES INTERVENCIONS DE LES PLAQUES

INTERVENCIÓ AUTOCROM 1 
Ref.:  MG-F-02971 – Contenidor C84-MG-F (placa flors)

Imatge de l’autocrom retroil·luminat després de la interven-
ció, amb els fotogrames ja ben col·locats.

Imatges de l’autocrom després del tractament. on es pot 
veure com ha quedat el segellat de conservació.

Imatge de l’autocrom abans del tractament amb llum trans-
mesa, on es veu un dels dos fotogrames invertit.

Imatge de l’autocrom abans del tractament amb la cinta 
adhesiva subjectant els vidres i segell.

Retirat de les cintes adhesives i segellat original. Retirat de les restes d’adhesiu i fibres amb bisturí.



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

15

Neteja humida dels vidres d’un dels fo-
togrames.

Colocació dels fotogrames visionant-les amb lents este-
reoscòpiques per comprovar l’efecte en tres dimensions.

Retirat de les cintes adhesives adherides als vidres. Neteja del vidre de protecció amb pera d’aire.

Retirat del paper del segellat. Retirat de la cinta adhesiva. Neteja humida del vidre amb solu-
ció hidroalcohòlica.
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Preparació del segellat amb cinta adhesiva de conservació 
(PAT) Filmoplast P90.

Procés de segellat amb cinta adhesiva sub-
jectant amb una pinça el paquet.

Mascara de cartolina negra realitzada per a la visualització.Finalització del segellat de conservació, 

Petita pèrdua de xarxa autocroma produïda durant el 
tractament.

Detall de la pèrdua de xarxa autocroma. 
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INTERVENCIÓ AUTOCROM 2
Ref.:  MG-F-03021 – Contenidor C85-MG-F (placa cirerers)

Imatge de l’autocrom retroil·luminat abans del tractament. Imatge de l’autocrom retroil·luminat després del tractament.

Relaxació dels plecs i arrugues de l’emulsió fotogràfica al marge dret de la placa i a la vora esquerra i recolocació dels 
aixecaments, amb pinzells de pèl i de goma. 
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Segellat en una de les cantonades amb la cinta 
Filmoplast P90.

Subjecció amb pinces al final del segellat del 
paquet.

Subjecció del paquet amb una pinça durant el segellat.
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INTERVENCIÓ AUTOCROM 3
Ref.:  MG-F-03022 – Contenidor C85-MG-F (placa nena jardí)

Imatge de l’autocrom abans del tractament  Imatge de l’autocrom després del tractament  

Imatges de la neteja sota de l’emulsió Recolocació i relaxament dels plecs de l’emulsió

Aplanat de l’emulsió amb l’ajut d’un paper. Neteja del vidre amb sol·lució hidroalcohòlica.
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Segellat amb el Mylar de protecció. Cartró de suport utilitzat com a base de la placa.

INTERVENCIÓ AUTOCROM 4 - 2 h
Ref.:  MG-F-02940 – Contenidor C81-MG-F (placa Port Barcelona)

Imatge de l’autocrom abans del tractament. Imatge de l’autocrom després del tractament.
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Neteja humida dels vidres amb sol·lució hidroalcohòlica.

Tintat de la cinta amb acrilic negre. Col·locació de la cinta  a la vora.

Tallat de la resta de cintaAdhesió de la cinta amb la plegadora.
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PROCESSAT

Primer
Revelat

Inversió
Blanquejat

Segon
Revelat

EXPOSICIÓ

EMULSIÓ CÀMERA 
ESTEREOSCÒPICA
(amb doble lent)

XARXA VIDRE SUBJECTE

LLUM

2 DOCUMENTS I MATERIALS

VISUALITZACIÓ

LLUM

EMULSIÓ XARXA VIDRE

Esquemes de l’exposició, el processat i la avisualització de les plaques autocromes
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El Progreso fotográfico
Article sobre la fotografia en color autocroma , 1926
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Photohall
Catàleg de materials fotogràfics, anuncis de materials autocroms.
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Lumière & Joula
Instruccions del revelat de les plaques autocromes , 1927
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COSMOS FOTOGRÀFICO NÚM. 3
Catàleg de materials i establi-
ments fotogràfics de Barcelona.
ca. 1910



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

27



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

28



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

29



MERCÈ FERRERO PEDROSA - 2020 TFM - MASTER CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI FOTOGRÀFIC - ESCRBCC
ESTUDI I IDENTIFICACIÓ DELS DETERIORAMENTS EN LES PLAQUES AUTOCROMES ESTEREOSCÒPIQUES

30

2 ARTICLES ESPECIALITZATS

HERRERA, Rosina. "La conservación de vidrio en fotografía. Ca-
sos prácticos: negativos en placa, autocromos y placas de linter-
na". Emerge. Jornadas de Investigación Emergente en Conser-
vación y Restauración de Patrimonio, Universitat Politècnica de 
València, Rijksmuseum, Amsterdam. (2014). p. 363-372.

LAVEDRINE, Bertrand; WALDTHAUSEN, Clara von; GANN, Lyzan-
ne. “COATINGS ON AUTOCHROME PLATES”, (2005)

CASELLA, Luisa; TSUKADA, Masahiko. “Effects of low-oxigen en-
vironments in the light fading of six dyes present in the auto-
chrome color screen”. The Journal of the American Institute for 
Conservation, Volume 51, Number 2. Fall/Winter, (2012)

WALDTHAUSEN, Clara von; LAVÉDRINE, Bertrand. “An investiga-
tion into a consolidation treatment for flaking autochrome pla-
tes”. Published in the 13th Triennal meeting Rio de Janeiro Pre-
prints Vol.II. ICOM, Commitee for Conservation. (2002). 


	TFM_AUTOCROMS ARGEMI_MERCE FERRERO_ok
	ANNEX_TFM_AUTOCROMS ARGEMI_MERCE FERRERO_ok

