Servei Didàctic

Títol / Descripció:

IDENTIFICACIÓ

Autor/a:

Cronologia (data i lloc):

Imatge (o esquema de la imatge)

Nom de l’Arxiu, nom del
Fons documental i núm.
de document

1. Títol / descripció (de l’autor / atribuït per...): Es localitza en l’inventari o catàleg. És important
consignar si va ser redactat pel propi autor o si ha estat atribuït amb posterioritat i per qui ho ha
estat.
2. Autor: Si és conegut, s’ha d’indicar, amb el màxim de precisió: nom, cognoms i també
3. Cronologia: Si és conegut, cal posar el lloc i la data on es féu la fotografia. Si no ho és cal cercar la
informació que en permeti una aproximació a partir dels detalls que poden oferir la pròpia imatge o
altres fonts d’informació.
4. Nom de l’Arxiu, nom del Fons documental, i número del document (signatura/referència
arxivística): Es localitzen en l’inventari o catàleg.

Quan la informació relativa al títol, l’autoria o la cronologia no és coneguda i la deduïm a partir d’altra
informació, cal expressar-ho entre claudàtors (informació atribuïda).
Retrat de dona [de la família del Doctor Andreu], Barcelona. c.1888-1898
Foto: Antonio y Emilio F. dits Napoleón. ANC- Fons Familiars i Patrimonials de l’ANC/Andreu (Barcelona)

De vegades, la cronologia atribuïda s’indica amb l’expressió “circa” precedint la data, o bé la seva
abreviatura “c.”
Treballadors de la fàbrica Cereria Domingo Mata. Barcelona, c.1909-1915
Foto: Brangulí. ANC-Fons Brangulí (Fotògrafs)

Si es desconeix l’autoria de la imatge, o bé és atribuïda, cal indicar-ho:
Rafael Alberti acompanyat de Gregorio López Raimundo i Antoni Gutiérrez Díaz. Barcelona, setembre de
1977
Foto: autor desconegut. ANC-Fons Gregorio López Raimundo.

Un nen venedor del setmanari L'Opinió. Barcelona, 26 d’abril de 1933.
Foto: Gabriel Casas (atribuït). ANC-Fons Gabriel Casas i Galobardes

Font: GONZÁLEZ, A. Observació i anàlisi de fonts fotogràfiques. Col·lecció Fem parlar les fonts. Núm. 3. Arxiu Nacional de
Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2009

