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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak “Nafarroako Fototeka. Historiarako Irudiak” 
erakusketaren emaitza den katalogo hau aurkezten du. Erakusketa 2019ko ekainetik 
abendura egon da ikusgai Antso Jakituna erakusketa-aretoan eta Fernando Cañada eta 
Roberto Ciganda izan dira haren komisarioak. Erakusketa honekin ondare fotografikoak 
Nafarroako ondare dokumentalean hartu duen garrantzia azaldu eta azken urteotan 
burututako lana aitortu nahi izan da, lan horri esker material hauek herritar guztientzat 
eskuragarri jarri ahal izan dira eta.

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren ekipo teknikoak egin duen lanak agerian 
utzi du orain arte sakabanatuta zegoen artxibo fotografiko mordoa, Nafarroako 
Fototeka programaren bidez bizirauteko babes bikaina jasotzen duena, berreskuratu, 
zaharberritu eta kontserbatzeko egin den lana goraipatzekoa izan dela. 1939an argazkia 
sortu zenean, Nafarroak teknika berri horrekin bat egin zuen gogotsu. Nafarroako herri 
ugaritan argazkilaritzako profesionalak egon ziren eta herritar batzuk, berrikuntza 
teknikoek erakarrita, arte berrira errenditu ziren, XX. mendetik aurrera geldiezina izan 
den goraldira iritsi arte.

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak argazki-funts horietako batzuen lagin handi samar 
bat, estudio profesionalek zein zaleek sortu dutena, kontserbatzea lortu du. Nafarroan 
argazkilaritzaren historia era xeheagoan taxutzea ahalbidetuko duen sorta bat. 
Guztira 1865 eta 1960 arteko 137 argazki erakusten dira erreprodukzio modernoen eta 
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erakusketarako egindako kopien bidez, baita irudiak egiteko erabili ziren eta zaintzen 
diren funtsen parte diren objektuak ere. Horrela kamerek betikotu zituzten begiradak, 
bakarrak eta bereziak, beha ditzakegu, baita jada erabiltzen ez diren prozedurak eta 
morfologia-sorta zoragarria ere.

Erakusketak, halaber, Nafarroako Fototeka programa, zaindutako funtsen tratamendu 
tekniko integrala xede duena, zein berezia den islatzea lortu du. Argazki bakoitza 
zaharberritu, digitalizatu eta katalogatzea Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko ekipo 
teknikoaren eguneroko zeregin arruntetako bat izan da. Ondorioz, zerbitzu honetan 
eta beste batzuetan garatzen diren planez gain, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako 
Printzea Erakundearen funtsezko ildo bat Nafarroako ondare kulturala kontserbatu eta 
jakitera ematea da.

Nafarroako Fototeka programak berrogeita hamar funts inguru artatu ditu oraindaino. 
Berriro ere eskerrak eman nahi dizkiet funts horiek era altruistan eman dituzten 
pertsona guztiei, haien eskuzabaltasunari esker gure herrialdea kulturalki aberasten 
lagundu dute eta. Espero dugu erakusketa honen bidez funts berriak Fototekaren parte 
izan daitezen bultzatuko dela, eta haien argazkiak, haien sortzaileei betiko lotuta egongo 
direnak, kontserbatu eta jakitera emateko berme berdinak jasoko dituztela. Pertsona 
horiek Nafarroako ondare fotografiko eta historikoari egindako ekarpena dela-eta 
gogoratuak izatea merezi dute. 

Rebeca Esnaola Bermejo
Kultura eta Kiroleko kontseilaria

Nafarroako Gobernua
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Hau ez da argazki-erakusketa bat; ez argazkilari-erakusketa bat; ez eta argazkilaritzaren 
historiari buruzkoa ere. Noski, erakusketak gai horietan guztietan sakontzen du 
Nafarroako ikuspegitik, baina horietako bakar bat ere ez da erakusketaren xede 
nagusia, harrigarria badirudi ere. Mota horietako analisiak egitea argazkilariei, 
historialariei, artearen, teknikaren eta teknologiaren historialariei, filosofoei, soziologoei 
eta argazkilaritzara hurbil daitekeen beste perspektiba mordoetako profesionalei 
dagokie. Errealitatean, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak (AGN) “Nafarroako Fototeka. 
Historiarako irudiak” erakusketaren bidez aurkeztu nahi du, batetik, dagoeneko oparoak 
eta bikainak diren funtsetara azken hamarkadetan gehitu zaien ondare fotografikoa, 
eta, bestetik, artxiboan zaintzen den argazki bakoitzean erabili den tratamendu tekniko 
integralaren proiektua. Horrela, 2019an lanaren lehenengo etapa amaitzen da, material 
horiek herritarren esku jartzea eta gure ondare kulturalaren parte diren aldetik 
haientzako toki propio bat erreibindikatzea ahalbidetzen duena. 

AGN-ren Fototeka proiektua orain dela hamarkada bat jaio zen eta, orduz geroztik, 
Nafarroako ondare fotografikoa berreskuratu, tratatu eta jakitera ematea xede 
duen asmo handiko programarik osoen gisa definitu eta finkatu da. Eta artxiboek 
argazkilaritzari eta ondare fotografikoari buruz eskain dezakegun ikuspegi propiotik, 
integratzailetik, egin dugu. Ikuspuntu horrek hiru oinarri ditu: lehenik eta behin, argazkia 
dokumentu gisa ulertzea, hots, giza jardueraren testigantza gisa, eta testuingurua 
berreskuratuz makina fotografikoaren funtsezko osagai gisa; bigarrenik, dokumentu-
sorten gaineko lana, kasu honetan, artxibo fotografikoen gainean, makina fotografikoez 
gain, testu-dokumentazioa, argitalpenak eta/edo material teknikoa gehitu dezaketenak; 
eta azkenik, ondare fotografikoaren tratamendu tekniko espezifiko bat, era koordinatuan 
gauzatua, hainbat sektoretako profesionalak inplikatzen dituen talde-lan konplexu 
eta espezializatu gisa. Horri guztiari esker, orain jendaurrean agertzen diren makina 
fotografiko mordo bat berreskuratu eta, azkenik, herritarren esku jarri ahal izan da.

Aurkezpena
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Erakusketa materialik zaharrenetan, 1960 baino lehenagokoetan, ardazten da azken 
hamarkadan haien tratamendua lehenetsi baita kontsulta zitezen ahalbidetzeko. 
Haria testuingurua da, artxiboentzat gakoa den osagaia, funtsak eta informazioa 
egituratzen dituena. Hori dela eta, erakusketak ekoizleen arabera antolatzen du gaia, 
hau da, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak zaintzen dituen artxibo fotografikoak sortu 
dituzten erakunde edo pertsona eta familien arabera. Haiek izan ziren beraien artxibo 
fotografikoak sortu zituztenak, era horretan, multzo gisa zentzu propioa emanez. Eta 
haiek dira beraien materialak arakatzera eramaten gaituztenak, argazkilaritzak teknika 
gisa, testigantza grafiko gisa, hizkuntza bisual gisa, egile baten sorkuntza gisa… dituen 
erabilera, hedatze eta berezitasunei buruz hausnar dezagun gonbit eginez. Laburbilduz, 
AGN-k kontserbatzen dituen ondare eta funts fotografikoak ezagutzeko gonbidapena 
da, nola eta egile, teknika, formatu, kronologia, gai eta haietan irudikatzen diren tokien 
aniztasun erraldoia islatzeko asmoa duen sorta baten bidez.

Nagusiki bisuala den ondarea da, publikoari izugarri erakargarria zaiona. Horregatik, 
hedatze-lanetan AGN-k ezin ditu ahaztu teknologia berriak, argazkilaritzak bere 
hastapenetatik sortzen eta taxutzen lagundu zuen mundu hiperikonikoaren garapenaren 
azkeneko eskala. Arrazoi hori dela medio, Fototekaren programaren lehenengo fase 
honi amaiera ematen dion beste mugarrietako bat 1960 baino lehenagoko lehendabiziko 
10.000 irudiak Artxibo Irekia atarian era masiboan iraultzea da. Programari eta 
zaintzen diren funts fotografikoei buruzko informazio xehea eskaintzen duen 
www.fototecanavarra.es webgune berriarekin lotuta jaio den ekimen berria da. Ikuspegi 
horrek erreprodukzioak zein haien deskripzio xeheak ikusi eta/edo deskargatzeko 
interesa izan dezakeen ororen parte-hartze kolektiboa ziurtatzen du. Era horretan, 
AGN-k bere funtsetarako sarbide librea sustatzen jarraitzen du Nafarroako ondare 
dokumentala era unibertsalean, irekian eta doan jakitera emateko tresna egokienen 
bidez, eta, aldi berean, bere aukerak zabalduz, beti ere gizartearentzat irekita egon eta 
zerbitzu publikoarekin konprometitzeko bokazio irmoarekin.

Félix Segura Urra
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren Atalburua



12

Erakusketa 
"Nafarroako Fototeka. 
Historiarako irudiak"

Iruña, Nafarroako Errege Artxibo Nagusia
Antso Jakituna erakusketa-aretoa 

(2019ko ekaina - 2020ko urtarrila)
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Agintari militarren desfilea 
Iruñean, Zitadelara bidean. 
Jarraigoaren buruan, José Galle 
Gallego argazkilari gaztea, 
kamera eskuan.

Rafael Bozano Gallego 
1930 inguru

AGN, FOT_GALLE_B_113



17

“Argazkiak mekanikoki errepikatzen 
du aurrerantzean existentzialki 

errepikatu ezingo den hori”.

Roland Barthes, 
La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía

1980

Nafarroako Fototeka programa
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Bilera familiaren 
egongogelan, erretratu 
fotografikoak buru dituela.

Julio Altadill
1890 inguru

AGN, FOT_ALTADILL_A_027
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Nafarroako Fototeka Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak (AGN) 
bildutako funts eta dokumentu fotografikoen multzoa da, AGN-k 
zaindu, gorde, antolatu eta jakitera ematen dituena. Proiektua 
2009an jaio zen galtzeko arriskua zuen ondare dokumental delikatua 
kontserbatzeari eta jakitera emateari konponbide bat eskaintzeko. 
Hamar urte geroago, Fototeka AGN-ren errealitate artxibistikoaren 
funtsezko programa estrategiko bat da.

Bere jarduera bi esparrutan garatzen du:  

•	 Lehenik eta behin, bere eginkizun nagusia ondare fotografikoa 
erreskatatu eta berreskuratzera joatea da, maiz sakabanatuta 
eta esku desberdinetan baitago, etorkizunean zainduko dela 
ziurtatze aldera.

Funtsak berreskuratzeko eginkizun aktibo horri esker, AGN-k 53 
funts dokumentaletako 250.000 argazki zaintzen ditu: horietatik, 
21 argazkilarien funts pertsonalak dira, beste 22 funts pertsonal 
eta familiarrak, 6 funts instituzionalak eta 4 elkarteen funtsak. 
Lehenengo horiek, berezienak, argazkilari profesionalenak zein 
afizionatuenak dira eta haien ekoizpena, kontserbatzen dena, ia 
osorik biltzen dute. 53 funtsen zatirik handiena azken urteotan 
jaso da.

•	 Bigarrenik, zaindutako funtsen erabateko esku-hartze 
artxibistikoa ziurtatzeaz arduratzen da, lan teknikoen bidez 
herritarren eskura jartzeko, besteak beste, aleak identifikatuz, 
garbituz eta zaharberrituz, digitalizatuz eta katalogatuz. Lan 
horietatik eratortzen den lehenengo une gogoangarrietako bat 
1960 baino lehenagoko argazkien 10.000 erreprodukzio digital 
webgunean era masiboan iraultzea izango dela aurreikusten da. 
Sarbidea askea eta doakoa izango da eta erreprodukzioak jabari 
publikokoak izango dira. 

Nafarroako Fototeka programari esker, Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiaren profesionalen talde bat orain arte argazkilaritzako 
adituentzat ere ezezagunak ziren funts fotografikoak babestu eta 
tratatzeaz arduratzen da, eta herritarrei eskaintzen dizkie haiekin 
goza dezaten eta Nafarroako historia eta memoria grafikoa hobe 
ezagut dezaten. 

NAFARROAKO ERREGE ARTXIBO NAGUSIA 
ETA FOTOTEKA PROGRAMA

Gaur egun, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren fototeka honakoek 
osatzen dute: 

Funts instituzionalak

-  Nafarroako Monumentu 
Historiko eta Artistikoen 
Batzordearen funtsa

-  Nafarroako Kultura Kontseilu eta 
Batzorde Iraunkorraren funtsa

-  Nafarroako Foru eta Probintzia 
Diputazioaren funtsa

- Nafarroako Gobernuaren funtsa
-  Iruñeko Lehen Auzialdiko eta 

Instrukzioko Epaitegiaren funtsa
-  Tafallako Lehen Auzialdiko eta 

Instrukzioko Epaitegiaren funtsa

Elkarteen funtsak

-  Iruñeko Ganbera Abesbatza 
Taldearen funtsa

- Iruñeko Orfeoiaren funtsa
-  Paulgo Bizente Santuaren 

Karitateko Alaben funtsa
-  Santa Cecilia Kontzertuen 

Sozietatearen funtsa

Bildumak

- Gerra Karlistaren albuma

Argazkilarien funts 
pertsonalak

- Alberto Oficialdegui funtsa
- Ángel Martínez Jiménez funtsa
- Carlos Amat funtsa
- Domench-Azpilicueta funtsa
- Eugeniusz Frankowski funtsa
- Fidel Astiz funtsa
- Fondo Fotografía Aérea y 

Terrestre, S.L.
- Azparren anaien funtsa
- Jesús Ma Lacasia funtsa
- José Belzunce funtsa
- José Brunet funtsa
- José Galle funtsa
- José Lucea funtsa
- José Martínez Berasáin funtsa
- José Velasco funtsa
- Juan Ciganda funtsa
- Julio Altadill funtsa
- Kim Castells funtsa
- Laureano Landa funtsa
- Marcelino García funtsa
-  Diego Quiroaga y Losada 

Santa María del Villar 
markesaren funtsa

-  Teodoro Ruiz de 
Galarreta funtsa

Beste funts personal eta 
familiar batzuk

- Arturo Campión funtsa
- Elvira López funtsa
- Estanislao Luna funtsa
- Cayuela-Sandoval familiaren funtsa
- Huarte familiaren funtsa
- Iraizoz Astiz familiaren funtsa
-  Irujo-Espinosa de los 

Monteros familiaren funtsa
- Silván Sada familiaren funtsa
- Félix Maiz funtsa
- Generoso Huarte funtsa
- Isidoro Fagoaga funtsa
- Lainez-Martínez funtsa
- Manuel Valencia funtsa
- Mariano Ansó funtsa
-  Errege-Defentsaren 

markesen funtsa
- Zabalegiko markesen funtsa
- Miguel Echagüe funtsa
- Santos Laspiur funtsa
- Ricardo Visus funtsa
- Vicente Gironés funtsa
- Tomás Asiain funtsa
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Nafarroako Jauregiaren 
zerbitzuko eskailera.

Gerardo Zaragüeta

1935

AGN, DFN_IMG4410
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Nafarroako Fototekak argazkia dokumentu gisa lantzen du, hau da, 
giza jarduera islatzen duen ezagutza-euskarri gisa. Ikuspegi horrek 
argazkiak eskaintzen dituen askotariko irakurketak kontuan izatea 
ahalbidetzen du, teknikoak (errepresentazioaren teknologia gisa), 
artistikoak (sormenezko hizkuntza gisa), semiotikoak (komunikatzeko 
tresna gisa) eta, nola ez, historikoak (iraganaren testigantza zuzen 
gisa). Horretarako, informazioaren lau maila nagusi hartzen dira 
aintzat: jatorria, testuingurua definitzen duena, alegia, nork, noiz 
eta zergatik ekoitzi zituen argazkiak; egilea, argazkia sortu edo 
egiten duena; eduki bisuala, erregistratutako irudiari dagokiona; eta 
morfologia, hura gauzatzea ahalbidetu duen teknika eta prozedura 
teknologikoa barne.

Dokumentu guztietan bezala, funtsezkoa da bereiztea edukia, hau 
da, irudia –informazio grafikoa, erreproduzitu daitekeena– euskarri 
edo dokumentu fotografikotik –tresna edo testigantza bakarra, oso 
informazio aberatsa eskaintzen duena, eta irudia haren zati bat baino 
ez dena–. Irudiak bildu eta jakitera ematen dituzten beste zentro 
batzuk ez bezala, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak gure iraganaren 
testigantza ordezkaezintzat hartzen ditu dokumentu fotografikoak. 
Horretarako, artxibo fotografikoak berreskuratzeko lan egiten du, 
dokumentu fotografikoez gain –haiek zentzu hertsian hartuta–, 
beste testu-dokumentu batzuk (erregistroak, liburuxka fotografikoak, 
fakturak, gutunak, etab.), makinak eta laborategiko material teknikoa 
ere barne har ditzaketenak.

Artxibo horiek, orain dela gutxi arte gaizki ezagutu eta gutxi baloratzen 
zirenak, lan konplexu baten xedea dira, zeinaren bidez gure historia 
berriaren memoria diren dokumentu bisual horiek berreskura, 
kontserba eta balioets daitezkeen.

ARGAZKIA ARTXIBOAN
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FUNTSEN
BILAKETA

FUNTS
PRIBATUAK

Transferentzia

EBALUAZIOA / BALORAZIOA

Baztertua

Onetsia

FUNTS
INSTITUZIONALAK

Dohaintza

SARRERA

ZAHARBERRITZE-
LABORATEGIA

Kontserbazio-
egoeraren
azterketa

FUNTSEN BERRESKURAPENA

ERREGISTROA

GARBIKETAZAHARBERRITZEA
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Sarbide publikoa Jendarteratzea

Oinarrizko
babesgarriaren

instalazioa

TRATAMENDU TEKNIKOA JAKITERA EMATEA

Siglatua / Markatua

Deskripzioa

SAILKATZE-ARETOA

DIGITALIZAZIO-
LANTEGIA

KATALOGATZE-
ARETOA

GORDAILUAK

JAKITERA
EMATEA

ARGITALPENAK KONFERENTZIAK ERAKUSKETAK

INTERNETARETOA



24

1839

1840

1841

1843

1844

1848

1826

1850

1851

1853

1854

1856

1860

"Ziraukiko herrena" 
kontragerrilako bere 
partidako ofizialekin 
Hirugarren Gerra Karlistan. 

Ezezaguna
1876

AGN, CODICES_L19_IMG04
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NAFARROA

Lehenengo prozedura negatibo-positiboaren 
patentea Erresuma Batuan (Talboten 
“kalotipoa”).

Ezagutzen den lehenengo argazkia (Niepceren 
“heliografia”).

Dagerrotipoaren aurkezpen publikoa Parisen.

Lehenengo liburu argazkidunaren argitalpena: 
The pencil of Nature, William Fox Talbotena.

Lehenengo dagerrotipista ibiltaria Iruñean 
agertzea, M. Constant.

Pedro Alliet dagerrotipista Iruñean finkatzea.

Lehengo dagerrotipoak Espainian, era 
independentean, Bartzelonan (R. Alabern) eta 
Madrilen (J.M. Pou).

Dagerrotipisten presentzia Valentzian, Kordoban 
eta Sevillan.

NAZIOARTEA ESPAINIA

NAFARROAKO ARGAZKILARITZAREN KOORDENATU HISTORIKOAK
(1843-1950)

Dagerrotipoan egindako erretratuetarako 
establezimendu iraunkorrak hiri nagusietan.

Kolodioi hezetan jarritako beirazko plaken 
metodoa aurkeztea (Scott Archer).

Ch. Clifford argazkilaria Madrilen finkatzen 
da eta, bertan, estudio bat irekitzen du 
erretratugile moduan.

Clifford erreginaren argazkilari izendatzea. 
Ekimen eta ekitaldi ofizialak dokumentatzen 
dituzten erreportajeak.

Talboten kalotipoaren erabilera liberalizatzea.
Askotariko objektibodun kamera asmatzea: 
“Carte de visite” sortzea (Disdèri).
Société française de photographie fundatzea.

Jean Laurentek argazkilaritza-estudio bat 
irekitzen du Madrilen erretratugile moduan.

Emakume argazkilari batek estudio bat irekitzen 
du Jaénen: Amalia López. Bere bidea hartuko 
dute Anaïs Napoleónek Bartzelonan, Pastora 
Escuderok Sevillan eta Luisa Doravek Málagan, 
besteak beste.
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1862 INGURU

1864

1866

1867

1869

1870

1871

1872

1873

1876

1877

1878

Zangozako Andre Maria 
Erregina eliza

José Roldán
1882 eta 1890 artean

AGN, CMHAN_IMG0141
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Sevillan editatzen den “La Fotografía” jaiotzea, 
lehenengo aldizkari espezializatua.

Museo fotografikoa: Espainiako monumentu 
artistikoak, objektu, monumentu eta ikuspegien 
bilduma) argitalpena abiaraztea.

Nafarroako foru-korporazioaz kontserbatzen 
den lehenengo erretratu fotografikoa.

Jatorri frantseseko Leandro Desages 
argazkilaria Iruñera iritsi eta lehenengo 
establezimendu profesional iraunkorra irekitzea.

Probintzia Diputazioak desagesi enkargu 
fotografikoa egitea Probintzia Jauregiaren 
eraikuntzaren karietara.

Nafarroako argazkilaritzaren koordenatu historikoak (1843-1950)

NAFARROANAZIOARTEA ESPAINIA

Irudi fotografikoak mekanikoki erreproduzitzeko 
lehenengo saiakerak (Poitevin eta Woodbury)

Anselmo María Coyne argazkilariak ireki 
berria den “Fotografía Pamplonesa” estudioaz 
arduratzea.

“La Ilustración Española y Americana” jaiotzea, 
argazkiak oinarri hartu ohi zituzten litografiekin 
irudiztatutako aldizkaria.

Lehenengo posta-txartelak Alemanian barna 
ibiltzea.

Memoria de las ruinas del Palacio Real de Olite 
(Erriberriko Errege Jauregiaren hondakinei 
buruzko Memoria) lanaren argitalpena, argazkiak 
barne hartzen dituen sail mugatu batekin.

Argiarekiko sentikorra den gelatina-emultsioa 
sortzea (Maddoxen “gelatinobromuroa”).

Leopoldo Ducloux argazkilariak Iruñean estudio 
bat irekitzea.

Lehenengo esperimentuak koloretako 
argazkilaritzarekin (Vogel).

Lehenengo Errepublikako gobernuak 
posta-txartelen zirkulazioa baimentzea.

Posta-txartel irudiztatua sortzea. Leandro Desagesek Iruñean estudio bat 
irekitzea Domingo Dublánekin elkartuta.

Nafarroako Monumentuen Batzordeak 
lehenengo aldiz argazkiak erostea.

“Plaka lehorra” asmatzea (Bennett, Maddoxen 
metodoa perfekzionatuz).
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1879

1880

1882

1884

1885

1886 INGURU

1887

1888

1889

1890

1891

1894

Etxeko eszena familia baten 
erretratu fotografikoen 
bildumarekin apaindutako 
egongela batean.

Julio Altadill
1890 eta 1900 artean

AGN, FOT_ALTADILL_B_124
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Photogravure edo sakongrabatua asmatzea 
(Klic).

Duclouxekin ikasi zuen Emilio Pliegok Iruñean 
bere estudioa irekitzea.

NAFARROANAZIOARTEA ESPAINIA

Argazkilaritza-produktuen ekoizpen industriala. 
Argazkilaritza-industria modernoaren jaiotza.
Errebelatu kimikorako paper berri bat sortzea, 
handitzeak ahalbidetzen dituena.

Santiago Ramón y Cajalek bere emultsioa 
egitea mikroskopioan lan histologikoak egiten 
zituenean argazkiak ateratzeko.

Domingo Dublánek Iruñean bere estudioa 
irekitzea.

Testua eta irudi fotomekanikoa aldi bereko 
eta tonu-erdiko lehenengo inprimatzearen 
argitalpena (Meisenblach). Prentsa grafikoaren 
jaiotza.

José Roldánek Iruñean argazkilaritza-estudio 
bat irekitzea.

Paperezko lehenengo argazki-filmaren patentea 
(Eastman).

L. Ancínek Tuteran estudio bat irekitzea.

Lehenengo irudi fotomekanikoa “La Ilustración 
Española y Americana” aldizkarian.

Agustín Zaragüetak Leopoldo Ducloux 
ordezkatzea, Donostiara joan baitzen.

José Roldán Pliegoren laguntzaile izan zen Félix 
Menarekin elkartzea.

1. Kodak merkaturatzea, lehenengo kamera 
automatikoa (Eastman). 

Ezequiel Endérizek Tuteran estudio bat 
irekitzea.
Lekarozko Eskola sortzea, bere argazkilaritza-
tailerra zuena.

Plastikozko euskarriko filmeko lehenengo 
pelikula salmentara ateratzea: zelulosa-nitratoa 
(Eastman Kodak). 

Hauser y Menet arte grafikoen inprenta sortzea, 
fototipia eta irudiztatutako posta-txartelen 
inprimatzearen sustatzailea.

Julio Altadill Nafarrora itzultzea eta, bertan, 
argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindari 
bihurtzea.
Monumentuen Batzordeak beste erakunde 
batzuekin argazkiak trukatzeari ekitea.

Bartzelonan editatutako “La Revista Fotográfica” 
aldizkaria argitaratzen hastea.

“Blanco y Negro” aldizkari irudiztatua jaiotzea.

Nafarroako argazkilaritzaren koordenatu historikoak (1843-1950)



Argazkilari afizionatu 
gazte bat, kamera eskuan, 
zalditeria-gorputzeko militar 
batekin Iruñeko Ziutadelan.

Ezezaguna
1900 eta 1920 artean

AGN, FOT_IRAIZOZ_ASTIZ_0212

1895

1898

1899

1900

1901

1903

1904

1905

1907

1910

1912

1914
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Félix Menak Elizondon estudio bat irekitzea.

NAFARROANAZIOARTEA ESPAINIA

Zinematografoaren patentearen aurkezpena, 
mugimenduan dauden irudiak harrapatu eta 
proiektatzeko gai zen lehenengo makina 
(Lumière anaiak).

Nafarroako Monumentuen Batzordearen 
Aldizkariaren lehenengo zenbakia argitaratzea, 
irudi fotomekanikoak dituena.

“La Avalancha” fundatzea, Nafarroako 
Liburutegi Katoliko-Propagandistikoaren 
aldizkari irudiztatua. Laguntzaile afizionatuek 
emandako argazkiz hornitzen da.

Madrilgo Arte Ederren Zirkuluan Argazkilaritzari 
buruzko Atal bat sortzea, Madrilgo Argazkilaritza 
Elkartearen jaiotza eragingo duena.

Albumina erabiltzeari uztea. Espainiako Monumentuen Katalogoa prestatzen 
hastea, dokumentazio fotografikoa erabili zuena.

Posta-txartel irudiztatuaren une gorena 
Nafarroan. Inprimaketa fototipikoak 
Nafarroatik kanpo egiten dira.

Posta-txartel irudiztatuaren une gorena. Baltasar Roldánek Tuteran estudio bat 
irekitzea.

Diario de Navarrak lehenengo irudi 
fotomekanikoak txertatzea Madrilen 
inprimatutako edizio berezietan.

El Gráfico , Espainian argazkiak erreproduzitu 
zituen lehenengo egunkaria.

Errebelatze kimikorako papera merkatuan 
nagusitzea eta salduena bihurtzea.

Benito Rupérezek Iruñean estudio bat irekitzea.

Santa María de Villarreko markesak Done Jakue 
bideari buruz egin zuen lehenengo erreportajea.

Koloretako argazkiak egiteko lehenengo plakak 
merkaturatzea (Lumiére anaien Autochrome). 

Gelatina-paperen eta belztura zuzeneko 
kolodioia erabiltzeari uztea.

Monumentuen Batzordeak argazkia sartzea 
Museo Arkeologiko eta Artistikoan.
Santa María del Villarreko markesak 
Nafarroako Pirinioetara aurrekoz bidaiatzea.

“Blanco y Negro” aldizkariak Espainiako 
koloretako lehenengo argazkia argitaratzea.

“La Esfera” aldizkari irudiztatua fundatzea, 
gertakari fotografikoen berri ematen zuena.

Nafarroako argazkilaritzaren koordenatu historikoak (1843-1950)
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1915

1916

1920

1922

1923

1924

1925

1929

1933

1935

1936

1939

1940 INGURU

1942

1950

“Usozalea”.

Nicolás Ardanaz
1952

AGN, DFN_IMG3177
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Granadan lehenengo Argazkilaritza Eskola 
sortzea, Manuel Torres Molinaren 
zuzendaritzapean.

Zaragozako Argazkilaritzako Errege Elkartea 
fundatzea.

Kataluniako Argazkilaritza Elkartea fundatzea.

Diario de Navarra irudi fotomekanikoak 
erregulartasunez erabiltzen hastea.

Santa María del Villarreko markesak almadiei 
buruz egin zuen lehenengo erreportajea.

Diario de Navarrak fotograbatuaren bere 
zerbitzua komertzialki abiarazi eta eskaintzea.

NAFARROANAZIOARTEA ESPAINIA

Erakundeek Jantzi Erregional eta Historikoen 
Erakusketarako erreportajeak enkargatzea.

Zelulosa-azetatozko pelikula fotografikoa 
salmentan jartzea, nitrato ezegonkorraren 
ordezko aukera.

Jantzi Erregional eta Historikoen erakusketa.

José Galle Diario de Navarrarentzat 
argazki-kazetari gisa lan egiten hastea.

Sevillako Erakusketa Iberoamerikarra. Nafarroako turismoa sustatzea xede zuen Foru 
Diputazioaren proiektu bisuala.

José Gallek Iruñean estudio bat irekitzea bere 
anaia Rafael Bozanorekin elkartuta.

Bartzelonan “Art de la Llum” aldizkari 
espezializatua jaiotzea.

Kolore kromogenoko lehenengo pelikula 
diapositiboa merkaturatzea (Kodachrome).

Altxamendu militarra eta Estatu kolpea. Gerra 
Zibilaren hasiera.

Santa María del Villarreko markesak La Olivako 
monasterioari buruz egin zuen lehenengo 
erreportajea.

Bigarren Mundu Gerraren hasiera. Gerra Zibilaren amaiera eta autarkia 
ekonomikoaren hasiera. Material eta baliabide 
fotografikoen eskasia.

José Gallek Iruñean estudio bat eta bi 
denda irekitzea argazkilaritza-produktuak 
merkaturatzeko.

Koloretako lehenengo pelikula negatiboa 
merkaturatzea (Kodacolor).

Zelulosa-nitratozko pelikulak erabiltzeari uztea.

Nafarroako argazkilaritzaren koordenatu historikoak (1843-1950)
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Nafarroako lehenengo errege-
erreginen gorpuzkiak Leireko 
monasterio zaharrera garraiatzeko 
ekitaldi solemnera bertaratutako 
agintarien familia-argazkia.

Foto Roldán
1915eko uztailak 8

AGN, CMHAN_IMG0189
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Funts instituzionalak

Nafarroako Fototekaren funts zaharrenak eta heterogeneoenak erakunde publikoenak 
dira. Era organikoan sortutako argazki-sortak dira, hau da, Administrazio Publikoak 
Nafarroan bere funtzioak eta eskuduntzak gauzatzerakoan era naturalean ekoitzitakoak.

Erakundeen ekimenez egindako argazkiz (beraiek zein enkargu profesionalen bidez 
egindakoak) eta erakundeek (erosketa, donazio eta abarren bidez) bildutako irudiz 
osatuta daude. Hori dela eta, askotariko edukia duten irudiak dira, haien artean oso 
ezberdinak diren argazkilariek egindakoak, gehienak profesionalak baina bertako 
langileenak ere bai. Funts horiek Nafarroako Errege Artxibo Nagusian sartu ziren behin 
betiko kontserbatzeko, era horretan, kasuan kasuko entitateen funtsen parte izanez, 
transferentzia administratibo bidez.
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Haien irismenaren eta bolumenarengatik, irudien interesarengatik, gaien 
aniztasunarengatik eta argazkien kalitate teknikoarengatik, XIX. mendearen bigarren 
erdian ekoitzitako funtsen artean bi funts nabarmentzen dira bereziki: batetik, 
Nafarroako Foru eta Probintzia Diputazioarena, probintziako administrazioaren 
ardurapeko erakundearena; eta bestetik, Nafarroako Monumentu Historiko eta 
Artistikoen Batzordearen funtsa, 1936 arte aktibo egon zena. Horiez gain, Kulturako 
Kontseilu eta Batzorde Iraunkorrak sortu zuen funtsa ere (1931-1936) Nafarroako 
Fototekaren parte da. 
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Erabilera berriak eta 
zaharrak asmakizun iraultzaile 
bati harrera egitean

Argazkiaren asmakuntzak mendeetako nahi bat erantzun zion, hain 
zuzen, errealitatearen behin betiko erreprodukzio zuzena eskuratzeari. 
Asmakizun iraultzailea izan zen, adierazpenerako eta modernitatea 
eraikitzeko bide gisa erabili zena, bereziki erretratuaren bidez, 
nagusiki urbanoa eta burguesa zena, erretratu piktoriko tradizionala 
ez bezala, aristokratikoa eta zaharkitua baitzen. Modernitatearen 
epizentro handietatik urrun, argazkia errezelo eta muga askorekin 
hartu zen. Hasieran gehien balioetsi zen ezaugarrietako bat 
argazkiaren erreproduzitzeko gaitasuna izan zen eta, are gehiago, 
beste irudi batzuk erreproduzitzeko teknika berri baten moduan baino 
ez zen erabili hasieran. Pixkanaka-pixkanaka ordea argazkiak benetan 
eskaintzen zituen aukerak ezagutzen eta onartzen hasi ziren.

Nafarroako foru-
korporazioa eta bere Araba, 
Gipuzkoa eta Bizkaiko 
homologoen ordezkariak 
elkarrekin agertzen dituela 
kontserbatzen den lehenengo 
erretratua.

Leandro Desages 
1867ko uztaila

AGN, DFN_IMG4212



42 Nafarroako Probintzia 
Diputazioarentzat egindako 
lanengatiko faktura.

Leandro Desages eta 
Domingo Dublán
Iruña, 1864ko abenduak 2

27 x 21 cm

AGN, DFN_Caj.2979



43Iruñeko Probintzia Jauregiko 
Tronuaren aretoko dekorazio-
proiektuaren erreprodukzio 
fotografikoa.

Leandro Desages
1865
Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

15x23 cm (27x35,5 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, DFN_IMG4222

Erabilera berriak eta zaharrak asmakizun iraultzaile bati harrera egitean



44 Nafarroako Probintzia 
Diputazioak egindako igorpena 
Leandro Desagesi Tronuaren 
aretorako proiektuaren 
erreprodukzio fotografikoa 
ordaintzeko.

Iruña, 1865eko abenduak 7

29,8 x 19,8 cm

AGN, DFN_Caj. 6019



45J. Iturralde y Suit, Memoria 
sobre las ruinas del Palacio 
Real de Olite (Erriberriko Errege 
Jauregiaren hondakinei buruzko 
Memoria) (1. edizioa)

Iruña
La Internacional inprimategia
1870

22 x 15 cm (60 orrialde + 13 orri) 
AGN, FBH/236

Erabilera berriak eta zaharrak asmakizun iraultzaile bati harrera egitean



46 Memoria sobre las ruinas del 
Palacio Real de Olite lanaren lamina 
baten erreprodukzio fotografikoa 
inprimatutako edizioaren tirada berezi 
baterako: negatiboa.

Ezezaguna
1869 eta 1870 artean

Beirazko plaka gainean eta kolodioi 
hezetan ateratako negatiboa 

18 x 13,5 cm

AGN, FOT_ALTADILL_A_0106



47Memoria sobre las ruinas del 
Palacio Real de Olite lanaren lamina 
baten erreprodukzio fotografikoa 
inprimatutako edizioaren tirada 
berezi baterako: kopia positiboa.

Ezezaguna
1870 

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

13,5 x 9 cm (15,5 x 11,5 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0742

Erabilera berriak eta zaharrak asmakizun iraultzaile bati harrera egitean
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Monumentuen Batzordeak gobernu zentralak ondare kulturala (garaiko 
terminologian, "monumentu" eta "zaharkin" historiko eta artistikoak) 
kontserbatu eta babesteko helburuarekin 1844an Espainiako 
probintzia guztietan sortu zituen organoa izan ziren; Nafarroak 
1841ean bat egin zuen erregimen administratibo horrekin. Kasuan 
kasuko Arte Ederren eta Historiaren Errege Akademietako bokalez 
osatuta zegoen, eta haren funtzio nagusiak eraikin monumentalak, 
ondasun artistikoak eta hondakin arkeologikoak ezagutu, kontrolatu 
eta berreskuratzea eta azpiegitura kulturalak sortu, antolatu eta 
sustatzea izan ziren, adibidez museoak, artxiboak eta liburutegiak. 
Nafarroan bere atribuzioak Foru Diputazioaren jarduerarekin batera 
uztartu zituen, zeinak bere ekimen propioak sustatu zituen. Hala izan 
zen Batzordearen desagertze motelera arte, II. Errepublikan planteatu 
zena bere eskuduntzak beste entitate batzuei esleituz, eraginkorra 
Gerra Zibilean jarduera etetean eta gauzatuta organismo foral batek, 
Vianako Printzea Erakundeak, 1940an ordezkatu zuenean.

Ondarearen zaintza eta argazkilaritza, batera jaio zirenak eta 
interes ugari partekatu zituztenak, aliatuak izan zitezkeela agerikoa 
izan zen berehala. Monumentuen esparruak erreproduzitu eta 
merkaturatzeko erreferente bisualen unibertso bat eskaintzen zion 
argazkilariari, eta publikoarentzat ikaragarri erakargarriak ziren zuten 
edertasun, garrantzi historiko eta balio sinbolikoarengatik. Bestalde, 
argazkilaritzak iraganaren arrastoen testigantza uzteko gaitasuna 
zuen, ordura arte ezezaguna, haren berehalakotasun, egiatasun, 
iraunkortasun eta erreproduzitzeko ahalmenarengatik. Era horretan, 
kolaborazio emankorra gauzatu zen, argazkilaritzaren negozioa irudi 
berriekin hornitu zuena eta erakundeei aukera berriak eskaini zizkiena 
ondare kulturala ezagutu, kontserbatu eta jakitera emateko.

Beste erakunde handi batzuen gaitasuna izan gabe, Nafarroako 
Monumentuen batzordeak argazki-funts oparoa eratzea lortu 
zuen, zeina erakundeak enkargatutako erreportajez eta erosketez, 
donazioz eta beste erakunde batzuekin zein partikularrekin egindako 
trukez osatuta zegoen; horiek guztiek funtsak aberastu zituzten eta 
nafar ondarea jakitera eman eta babes zedin sustatu zuten; behar-
beharrezko eginkizuna. Osorik kontserbatzen ez den arren, funtsa 
XIX. mendearen azken herenaren eta XX. mendearen hasierako 
Nafarroako ondare eta jarduera kulturalaren testigantza ordezkaezina 
da. Batez ere paperaren gaineko positiboz osatuta dagoen funts hau 
erreferentzia bat da Nafarroako argazkilaritzaren historia berreraiki 
ahal izateko irudi askoren kalitate bisualari eta izaera ikonikoari, 
errepresentatutako autoreen aniztasunari eta argazkilaritza-
prozeduren aniztasunari esker, beste alderdi batzuen artean.

NAFARROAKO MONUMENTU HISTORIKO 
ETA ARTISTIKOEN BATZORDEAREN FUNTSA

Nafarroako Artxiboaren 
dokumentazio-gordailua.

Foto Roldán
1929

AGN, CMHAN_IMG0275
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Islatutako irudia behin betiko atxikiko lukeen ispilu baten moduan, 
argazkilaritzak interesgarri iritzi zitekeen ororen egiazko testigantza 
izatea ahalbidetu zuen aurrenekoz. Irudi fotografikoak eskuratzeko 
kar bizia piztu zen horrela, denboraren joan-etorriaren errealitatea 
ezagutu, sailkatu eta babeste aldera. Monumentuen Batzordearen 
funtsaren zati handi bat katalogatzeko nahi horren emaitza da, eta 
haren kideen ikuspegia eta interesak ezagutarazten ditu.

Argazkiak egin ezagutzeko, 
ezagutu babesteko

Irantzuko monasterio 
zaharraren klaustroaren 
hondakinak.

Julio Altadill 
1902 inguru

AGN,  CMHAN_IMG0011



52 Iruñeko iparraldea geltokiko 
errepidetik ikusita.

Ezezaguna
1880 eta 1914 artean

Papera belztura zuzeneko kolodioitan 
bustita egindako kopia positiboa

16,5 x 22,5 cm (16,5 x 22x5 cm-ko 
ebakitako euskarri sekundarioaren 
gainean)

AGN, CMHAN_IMG0468



53Xabierko gaztelua zaharberritu 
aurretik.

Julio Altadill
1883

Papera belztura zuzeneko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

16,5 x 22,5 cm (25 x 32 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0101

Argazkiak egin ezagutzeko, ezagutu babesteko



54 Tuterako katedraleko Judizioaren 
ataria.

Ezezaguna
1867 eta 1886 artean

Papera albuminatan sartuta 
egindako kopia positiboa

22 x 16 cm (36 x 27 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0122



55Peraltako traje zuri brodatua, 
Atzera Begirako Arte-Erakusketan 
agertua.

Foto Roldán
1920ko uztaila

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0654

Argazkiak egin ezagutzeko, ezagutu babesteko



56 “Hildakoen argia” edo Elizatik 
ateratzerakoan Otsagabian.

Foto Roldán
1924

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, CMHAN_IMG0346

“Artilea txarrantxatzen” 
Hiriberrin.

Foto Roldán
1924

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, CMHAN_IMG0392



57Nafarroako Artxiboko 
erakusketa-aretoa.

Foto Roldán
1929

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0277

Argazkiak egin ezagutzeko, ezagutu babesteko



58 Iruñeko Nabarreria kaleko 
arkeologia-indusketetan topatutako 
kapitel erromatarra.

Emilio Pliego
1895

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako kopia 
positiboa

10 x 14,5 cm ("Cabinet" formatuko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0695



59Iruñeko Argarai nekropolian 
topatutako zeramika 
hipaniar-bisogoak.

Emilio Pliego
1895 eta 1910 artean

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

10 x 14,5 cm ("Cabinet" formatuko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0694

Argazkiak egin ezagutzeko, ezagutu babesteko
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Unea harrapatuz, argazkiak denbora geldiarazi eta memoria eta 
historia bera atxikitzeko gai dirudi. Betiereko lekuko objektibo gisa 
agertzen da horrela, desagertu edo eraldatzera behartuta dagoen 
oro jasota uzteko gai. Monumentuen Batzordeak aukera horiez ohartu 
zen berehala eta testigantza bisualak eskuratu eta ekoitzi zituen, bai 
bai modernitatearen bulkadaren ondorioz itzaltzen ari zen mundu 
tradizionalarenak bai iragan distiratsu baten hondakinenak.

Desagertzen ari den mundu baten 
atxikitako irudia

Erriberriko gazteluaren 
hondakinak.

Emilio Pliego
1879 eta 1890 artean

AGN, CMHAN_IMG0783



62 Zangozako Añues jauregiko leihoa, 
gotikoko igeltsulanduna.

Emilio Pliego
1890 eta 1910 artean (1921eko 
maiatzaren 2ko akordio bidez 
eskuratua)

Papera belztura zuzeneko kolodioitan 
bustita egindako kopia positiboa

23 x 17 cm (37,5 x 30,7 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0031



63Villatuertako birjina erromanikoa.

Emilio Pliego
1879 eta 1900 artean

Papera belztura zuzeneko 
kolodioitan bustita egindako kopia 
positiboa

24 x 17 cm ("Imperial" formatuko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0489

Desagertzen ari den mundu baten atxikitako irudia



64 Lizarrako Ruako San Pedro 
elizako marfilezko pixideak.

J. Laurent & Cía.
1881 eta 1898 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

17,5 x 31 cm

AGN, CMHAN_IMG0072



65Iruñeko katedraleko klaustroko 
kapitel erromanikoak.

J. Laurent & Cía.

1864 eta 1868 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

19 x 31 cm

AGN, CMHAN_IMG0083

Desagertzen ari den mundu baten atxikitako irudia



66 Lizarrako Erdi Aroko harresiko 
“La Gallarda” ataria eraistea.

Julio Altadill
1906

Papera belztura zuzeneko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

22 x 16 cm

AGN, CMHAN_IMG0094

Iruñeko Loiolako San Ignazio 
errege-basilikako presbiterioa, 
tenpluaren zati bat eraitsi 
aurretik.

José Galle Gallego
1927

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, CMHAN_IMG0164



67Iruñeko Probintzia Jauregiko Foru 
Kontseiluaren aretoa.

Foto Roldán
1929

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0273

Desagertzen ari den mundu baten atxikitako irudia
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Nafarroako Batzordeak, halaber, argazkia irudi propio bat eraikitzeko 
erabili zuen, hain zuzen, erakunde moderno eta dinamikoarena. 
Hortaz, bere sinboloak dokumentatzeaz arduratu zen, bere egoitza 
kasu, baina, batez ere, entitatearen ekimen nagusia eta bizitza soziala 
dokumentatzeaz, bere eginkizuna jasota utzi eta hedatzen saiatze 
aldera. Antzera jokatu zuen Kulturako Kontseiluak eta Batzorde 
Iraunkorrak, haren ondorengoa izateko 1931n sortu zenak.

Begirada propioa: 
irudi instituzional bat sortuz

Nafarroako lehenengo 
errege-erreginen gorpuzkiak 
Leireko monasterio zaharrera 
garraiatzeko ekitaldi solemnera 
doazen gonbidatuentzako tren 
berezia Ledeara iristea.

Foto Roldán
1915eko uztailak 8

AGN, CMHAN_IMG0177



70 Agintarien iritsiera Nafarroako lehenengo 
errege-erreginen gorpuzkiak Leireko 
monasteriora garraiatzeko zeremoniara.

Foto Roldán
1915eko uztailak 8

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

16,5 x 22 cm (27,5 x 33,5 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0175



71Alfontso XIII.-a erregeak Leireko 
monasterio zaharra bisitatzea.

Pascual Marín Ruiz
1922ko irailak 23

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

16,5 x 22,5 cm 31,5 x 34 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0201

Begirada propioa: irudi instituzional bat sortuz



72 Iruñeko Errege Kontuen Ganbera 
zaharra, Nafarroako Monumentu 
Historiko eta Artistikoen 
Batzordearen egoitza.

Ezezaguna
1877 eta 1905 artean

Papera belztura zuzeneko kolodioitan 
bustita egindako kopia positiboa

17 x 12 cm (20 x 15 cm-ko ebakitako 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0475

Monumentuen Batzordearen 
Iruñeko Arkeologia eta Arte 
Museoaren ezkaratza.

José Galle Gallego
1929 eta 1936 artean

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, CMHAN_IMG0477



73Monumentuen Batzordearen 
Iruñeko Arkeologia eta Arte 
Museoaren aretoa.

José Galle Gallego
1929 eta 1936 artean

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0476

Begirada propioa: irudi instituzional bat sortuz



74 Nafarroako Artxiboaren eskailera, 
Nafarroako Kultura Batzorde eta 
Kontseilu Iraunkorraren egoitza 
zenarena.

Foto Roldán
1929

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, CMHAN_IMG0279



75Iruñeko katedralean egin zen 
lehenengo Atzera Begirako 
Arte-Erakusketan agertutako 
pieza-sorta.

Emilio Pliego
1883

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

14 x 10 cm ("Cabinet" euskarriko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0688

Begirada propioa: irudi instituzional bat sortuz



76 Euskal Ikaskuntzen II. Kongresuaren 
karietara Iruñean egin zen Atzera 
Begirako Arte-Erakusketan 
agertutako pieza-sorta.

Foto Roldán
1920ko uztaila

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako kopia 
positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0628



77Irantzuko monasterioko 
klaustroko hondakinak kendu eta 
sailkatzeko lanak.

Ezezaguna
1934

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9,5 x 15 cm

AGN, CCN_IMG15

Begirada propioa: irudi instituzional bat sortuz
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Irudi orori balio komunikatiboak datxekizkio, baina argazkiak, 
egiatasunaz gain, erreproduzitzeko gaitasuna gehitzen du. Askotariko 
positibatzeak eta fotograbatuak irudiak maila berri batean hedatzea 
ahalbidetu zuten, erakunde eta partikularren arteko truke-zirkuituak 
eta erabilera didaktiko berriak sortuz, Batzordeak bere museoan eta 
bere argitalpen ofizialean sustatu zituenak esaterako.

“Irudi batek hamaika hitzek baino 
gehiago balio du”: 
argazkiarekin jakitera eman

Olibako monasterio zaharraren 
klaustroaren hondakinak.

Emilio Pliego
1879 eta 1890 artean

AGN, CMHAN_IMG0015



80 Lizarrako Nafarroako errege-
erreginen jauregi erromanikoa.

José Roldán Bidaburu
1882 eta 1890 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

22 x 16 cm (35,5 x 27 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0093



81Muruzabalgo Eunateko Andre 
Mariaren ermita erromanikoa.

Emilio Pliego
1879 eta 1895 artean

Papera belztura zuzeneko 
kolodioitan bustita egindako kopia 
positiboa

16 x 22 cm ("Imperial" euskarriko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0458

 “Irudi batek hamaika hitzek baino gehiago balio du”: argazkiarekin jakitera eman



82 Erriberriko San Pedro eliza.

Emilio Pliego
1879 eta 1890 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

22 x 16 cm (35,5 x 27 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0105



83

Monumentuen Batzordeak Foru 
Diputazioari helarazitako ofizioa, 
non probintziako monumentuen 
argazki-bilduma bat bidaltzen 
dion. Bazter batean, Historia 
eta Arte Ederren San Fernando 
Errege Akademiei antzeko sortak 
bidali izanaren berria.

Iruña, 1890eko azaroak 21

21,3 X 14,6 cm [4 or.]

AGN, CMHAN, Caj.4

 “Irudi batek hamaika hitzek baino gehiago balio du”: argazkiarekin jakitera eman



84 Uxueko birjina erromanikoa.

Emilio Pliego
1879 eta 1916 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

22 x 16 cm (35,7 x 27 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, CMHAN_IMG0038



85Iruñeko katedraleko aulkiteria 
errenazentista.

Foto Roldán
1900 eta 1905 artean

Papera belztura zuzeneko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, CMHAN_IMG0027

 “Irudi batek hamaika hitzek baino gehiago balio du”: argazkiarekin jakitera eman



86 Gareseko Gurutzearen eliza 
zaharraren atelada.

Ezezaguna
1890 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

22,5 x 16,5 cm

AGN, CMHAN_IMG0480



87Nafarroako Monumentu Historiko 
eta Artistikoen Batzordearen 
Aldizkariaren lehenengo 
zenbakiko lehendabiziko 
erreprodukzio fotomekanikoa.

1895ko urtarrila
24,5 x 17,5 cm [24 or.]

AGN, FBA s/n

 “Irudi batek hamaika hitzek baino gehiago balio du”: argazkiarekin jakitera eman
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Probintzia Diputazioa Nafarroako administrazio ekonomiko-
administratiboaren erakunde gordailuzaina izan zen, eta 
XIX. mendean erreinu zaharraren egitura batzuk estatu liberal 
berrian sartzea ahalbidetu zuen probintziako erregimenaren pean, 
batasun konstituzionalaren barruan. 1836an sortu zen eta 1841eko 
Lege Itunduarekin behin betiko kontsolidatu zen, ohiko eskuduntzei 
desagertutako organoetatik jarauntsitako beste batzuk gehitu 
zituen, esaterako Nafarroako Errege Kontseiluarenak eta Erreinuaren 
Diputazioarenak. Hori dela eta, Foru izena hartu zuen 1867tik aurrera, 
Espainiako gainerakoetatik ezberdindu nahian antolakuntza eta 
atribuzio ezberdinak baitzituen. Izaera politiko eta administratibo 
bikoitzarekin, organigrama zabal eta konplexua garatzen bukatu 
zuen, Zuzendaritzen sistema batean oinarritzen zena, eta haiei 
zegokien nork bere esparruak kudeatzea. Funtsa egungo erregimen 
autonomikoa berretsi arte iristen da, 1892an jazo zena.

Beste erakunde batzuen moduan, Foru Diputazioak ere 
argazkilaritza era intentsiboan erabili zuen hainbat aldaeratan, 
haietako batzuk dagoeneko XIX. mendean iragarriak. Errealitate 
materiala katalogatzen jarraitu zuen, gai eta intereseko objektu 
berrietara irekiz garapen industrialeko eta nortasun politiko eta 
instituzionalaren kontsolidazioaren testuinguru batean. Baina, batez 
ere, erabilera eta narrazio berrietara ireki zen, posibleak izan zirenak 
aurrerakuntza teknologikoei esker eta sortu berri zen masa-gizartea 
xede zutenak. Berehalakotasuna, egiatasuna eta iraunkortasuna 
administrazio-lanaren zerbitzura jartzen jakin zuen, haren eginkizuna 
dokumentatzeko tresna arrunt gisa txertatuz. Eta erakundearen 
eta probintziaren irudi zaindu bat proiektatzeko erabiltzen ikasi 
zuen, komunikazio-estrategien eta propaganda politiko eta xede 
komertzialak zituen publizitatearen artean mugituz.

Erakundearen unitateek haien argazkilaritza-materiala sortu zuten, 
interes handikoa eta osagarria, oro har, txosten edo administrazio-
prozeduren atxikitako zati gisa sortu zena. Argazkilaritza-materialaren 
hauskortasunaren eta hura mantentzeko beharrezkoak diren 
baldintza jakinak direla eta, argazkilaritza-material horrek identifikazio 
eta instalazio lan independente sakona eskatu du, beti testuinguru 
ekoizlearen informazioa eta jatorrizko dokumentazioarekiko lotura 
mantenduz.

Funtsak askotariko materiala konbinatzen du: batetik, protokolozko 
eta zeremoniako argazkiak, Korporazioaren jardun politikoa grafikoki 
dokumentatzearen emaitza, erregulartasunez XX. mendearen 
bigarren herenetik aurrera; bestetik, argazki administratiboak 
hainbat unitateren kudeaketa-lanekin lotutakoak, esaterako, 
Bideen Zuzendaritza, Idazkaritza eta 1929ko Sevillako Erakusketa 
Iberoamerikarrerako Batzordea dira 1950 baino lehenagoko batzuk.

NAFARROAKO FORU ETA 
PROBINTZIA DIPUTAZIOAREN FUNTSA

Nafarroako Foruen 
monumentua, Iruñean.

Foto Roldán
1903 eta 1904 artean

AGN, CMHAN_IMG0118
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Foru Diputazioak argazkilaritza Nafarroako errealitatea ezagutu eta 
sailkatzeko ere erabili zuen, eta begirada zabal eta moderno batekin 
egin zuen. Profesionalekin kolaboratu zuen bilduma bisual sakonak 
sortu eta elikatzeko, Erreinuaren Museo Ikonografikoa adibidez. 
Objektiboa gai eta ikuspegi berrietara bideratu zuen, antropologia eta 
ekipamendu modernoagoetara adibidez. Eta aitzindaria izan zen aireko 
argazkilaritzaren moduko berrikuntzak bere egin eta sustatzerakoan.

Errealitatearen ispilu bat 
Nafarroa katalogatzeko

El Irati S.A.-ren zerratokia eta 
destilazio-fabrika Ekai-Longidan.

Ezezaguna 
1938 inguru

AGN, DFN_IMG4603



92 Erreinuko Museo Ikonografikoa: 
Iruñeko katedraleko aldare nagusia.

Arxiu Mas
1916

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

14,5 x 23 cm (24,5 x 19 cm-ko 
koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, MIR_IMG0715



93Erreinuko Museo Ikonografikoa: 
Arkitektura tradizionaleko etxeak 
Arizkunen.

Arxiu Mas
1916

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, MIR_IMG1273

Gizon erronkariar bat (Nafarroa).

Nicolás Ardanaz
1952

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, DFN_IMG3248

Errealitatearen ispilu bat Nafarroa katalogatzeko



94 Erreinuko Museo Ikonografikoa: 
Atarrabiako paper-fabrika eta 
hirigunea.

Arxiu Mas
1931

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

16,5 x 22,5 cm (24,5 x 19 cm-ko 
kodernatutako euskarri sekundarioaren 
gainean)

AGN, MIR_IMG2005



95Nekazaritza eta Abeltzaintzako 
Zuzendaritzaren Abereen Zerbitzuaren 
Pirinioetako eta Suitzako arrazetako 
abere mestizoak.

José Galle Gallego
1938

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

10,5 x 16,5 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri formatuan)

AGN, DFN_IMG4558

Pottoka arrazako Nafarroako 
poni-ale bat Arraitzen (Ultzama).

José Galle Gallego
1938

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

11 x 15,5 cm (koadernatutako 
euskarri sekundarioaren gainean, 
orri formatuan)

AGN, DFN_IMG4566

Errealitatearen ispilu bat Nafarroa katalogatzeko



96 Bideetako Zuzendaritzaren 
lurrunezko “Albaret” sumila.

Ezezaguna
1957

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

10,5 x 17,5 cm

AGN, DFN_IMG3042



97Iruñeko Ospitale Psikiatrikoaren 
instalazioak.

José Galle Gallego
1938

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako kopia 
positiboa

11,5 x 17 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri 
formatuan)

AGN, DFN_IMG4484

Aragoi ibaiaren gaineko 
burdinazko zubia Milagron.

Ezezaguna
1956

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

8,5 x 14 cm

AGN, DFN_IMG2436

Errealitatearen ispilu bat Nafarroa katalogatzeko



98 Landa-aberastasunaren katastro zerbitzuarentzat 
ateratako aireko argazkia, Arellanoko 
oliba-eskualdearena.

Aireko Lan Fotogrametrikoen Espainiako Konpainia
1929 eta 1934 artean

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan sartuta 
egindako kopia positiboa

26,5 x 17 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri formatuan)

AGN, DFN_IMG4619



99Orotz-Beteluko Latizal hariztia, 
Mendien Zuzendaritzak ikuskatutakoa.

Ezezaguna
1938

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako kopia 
positiboa

12 x 17 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri 
formatuan)

AGN, DFN_IMG4600

Errealitatearen ispilu bat Nafarroa katalogatzeko
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Era industrialean ekoitzitako emultsio eta kamera berriek berehalako 
irudiak ahalbidetzen dituzte eta erabilera errazten dute agente 
berrientzat eskuragarri jarriz. Haiei esker, Foru Diputazioak eta beste 
erakunde batzuek argazkilaritza haien eguneroko jardunaren parte 
egin zuten, eginkizun administratiboak dokumentatze aldera. Horrela, 
istilu eta gertakarien atestatuak, lanak eta azpiegiturak, zerbitzuak 
eta ekitaldi publikoak kameren objektiboaren bidez eraikitzen den 
begirada berri baten xede bihurtu ziren.

Argazkilaritza administratiboaren 
egiazko testigantza

Probintzia Ospitaleko 
esterilizazio-aretoa.

Ezezaguna
1938 inguru

AGN, DFN_IMG4448



102 “El Irati” trenak Iruñeko Cuatro 
Vientos zubian izandako istripua.

Ezezaguna
1933ko otsailak 16

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

9 x 14 cm

AGN, DFN_IMG1250



103Irunetik igarotzen den 
Iruña-Frantzia errepidearen 
hondoratzea Arreko tartean.

Ezezaguna
1957ko maiatza

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

5 x 7 cm

AGN, DFN_IMG1675

Odrón ibaiaren goraldiak Los 
Arcosen eragindako kalteak.

Ezezaguna
1961eko urria

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7 x 10 cm

AGN, DFN_IMG2884

Argazkilaritza administratiboaren egiazko testigantza



104 Aldudetik igarotzen den Iruña-
Frantzia errepidea eraikitzeko 
lanak, Kintoan.

Elcano
1933ko iraila

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

11 x 8 cm

AGN, DFN_IMG1265

Bideen Zuzendaritzak 
Zarrakaztelun Aragoi ibaiaren 
gaineko zubia eraikitzeko 
lanetara egindako bisita.

Ezezaguna
1947

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

6 x 8,5 cm

AGN, DFN_IMG1624



105Luzaidetik igarotzen den Iruña-
Frantzia errepidearen garbiketa 
Espinalen elur-ekaitz bat egon 
ondoren.

Ezezaguna
1958ko martxoak 13

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7 x 12,5 cm

AGN, DFN_IMG1711

Argazkilaritza administratiboaren egiazko testigantza



106 La Olibako monasterioaren 
elizako aldare-mahai berria.

Foto Rupérez
1933 inguru

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

17 x 23 cm

AGN, DFN_IMG4380



107Emakumeentzako ikastaroa 
Nekazaritzako Baserri Esperimentalaren 
Untxi-Hazkuntzarako Eskolan.

José Galle Gallego
1938

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

11,5 x 16 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri formatuan)

AGN, DFN_IMG4577

Argazkilaritza administratiboaren egiazko testigantza



108 Nafarroako Aurrezki Kutxaren 
ikasleentzako mendi-aterpetxea Zudairin.

José Galle Gallego
1938

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

17 x 11,5 cm (koadernatutako euskarri 
sekundarioaren gainean, orri formatuan)

AGN, DFN_IMG4628



109Loiolako San Ignazioren erlikiari 
harrera egitea Iruñean.

Ezezaguna
1956ko maiatzak 20

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

12 x 17,5 cm

AGN, DFN_IMG0055

Argazkilaritza administratiboaren egiazko testigantza



110 Urtero egiten zen Zahartzaroaren 
Omenaldiaren jaia, Iruñean.

Ezezaguna
1957ko ekainak 29

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7,5 x 10,5 cm

AGN, DFN_IMG0308

Ardogintzari buruzko lehenengo 
ikastaro trinkoa Atarrabiako 
Nekazaritzako Peritu Eskola Ofizialean.

Foto Roldán
1914ko irailak 2

Papera errebelatu kimikoko gelatinatan 
sartuta egindako kopia positiboa

15 x 22 cm (25 x 34 cm-ko euskarri 
sekundarioaren gainean)

AGN, DFN_IMG6115



111Alkateen biltzarra Lizarran 
euskal-nafar estatutua onesteko.

Arxiu Mas
1931ko ekainak 14

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

16,5 x 22,5 cm (24,5 x 19 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, MIR_IMG1870

Argazkilaritza administratiboaren egiazko testigantza
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Politikan, XX. mendean argazkia komunikatzeko funtsezko tresna bihurtu 
zen, gaurkotasun eta egiatasuneko aureola batekin jendetzarengana 
iristeko gai. Hala ulertu zuen ere Foru Diputazioak, erakundearen 
eta Nafarroaren irudi ofizial zaindua sortu eta proiektatzeko erabili 
baitzuen. Ikusmolde hori Frankismoan paroxismora iritsi zen, ideia 
ofizialen zerbitzura dagoen propagandarako tresna bihurtu zuen eta.

Proiektatutako irudia: 
komunikazioaren eta 
propagandaren artean

Félix Huarte Goñiren zin egitea 
foru-korporazio berria karguaz 
jabetzean.

Ezezaguna
1964ko apirilak 2

AGN, DFN_IMG0851



114 Ur ekarrera ofizialaren 
inaugurazioa Ustarrotzen 
(Eguesibar).

Ezezaguna
1964ko abuztuak 23

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7,5 x 10,5 cm

AGN, DFN_IMG0896



115Ilarratza (Esteribar) joateko 
errepidearen inaugurazio ofiziala.

Rafael Bozano Gallego
1959ko urriak 4
Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

8 x 13 cm

AGN, DFN_IMG1748

Proiektatutako irudia: komunikazioaren eta propagandaren artean



116 Foru Diputazioaren bulego 
berriak Iruñean.

Gerardo Zaragüeta Zabalo
1935

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

24 x 18 cm

AGN, DFN_IMG4408



117Foru korporazio berriaren 
erretratu ofiziala, gobernadore 
zibilarekin batera.

Ezezaguna
1958ko apirilak 1

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7,5 x 10 cm

AGN, DFN_IMG0363

Foru korporazioa Iruñeko 
katedralera iristea.

Ezezaguna
1956ko abenduak 3

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

7,5 x 10,5 cm

AGN, DFN_IMG0261

Proiektatutako irudia: komunikazioaren eta propagandaren artean



118 Ebakuntza kirurgikoa 
Probintziako Ospitaleko 
ebakuntza-gelan.

Ezezaguna
1938

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

10 x 15 cm

AGN, DFN_IMG4447



119Iruñeko Txantrea auzoa, 
Etxebizitzako Institutu Nazionalak 
sustatutakoa.

Ezezaguna
1952ko abenduak 4

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

17,5 x 23,5 cm

AGN, DFN_IMG4990

Proiektatutako irudia: komunikazioaren eta propagandaren artean



120 Urzainkiren (Erronkaribar) 
estereoskopia, Sevillako Erakusketa 
Iberoamerikarreko Nafarroaren 
pabilioirako egindakoa.

Celestino Martínez López-Castro
1929

Gelatinobromurotan bustitako beiraren 
gainean egindako positiboa

4,4 x 10,6 cm

AGN, DFN_IMG4244

Navarra Artística (Nafarroa Artistikoa) 
postal-bilduma eta Guía turística de 
Navarra (Nafarroako Gida Turistikoa), 
Sevillako Erakusketa Iberoamerikarraren 
harira editatu zirenak.

Lucien Roisin Besnard, Foto Galle eta Foto 
Roldán
1929

9 x 14,6 cm-ko 10 album, 9 x 14 cm-ko 
posta-txartel ebakigarriekin

AGN, DFN_S/N



121Nafarroako gida turistikoa, Sevillako 
Erakusketa Iberoamerikarraren 
karietara editatu zena.

Iruña: Erakusketa Probintzia 
Batzordea, Turismo Batzarraren 
laguntzarekin. Lucien Roisin Besnard, 
Foto Galle eta Foto Roldánen irudiak
1929

19,5 x 12 cm 214 or. + 1 mapa 
zabalgarri

AGN, FBH/2180

Proiektatutako irudia: komunikazioaren eta propagandaren artean



122 Foru Diputazioaren eta AUTHI 
enpresaren artean hitzarmena 
sinatzea Iruñean automobil-
lantegi bat ezartzeko.

Ezezaguna
1966ko urriak 14

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa
7,5 x 10,5 cm

AGN, DFN_IMG1011



123Franco jeneralak Nafarrora egin 
zuen bidaiaren karietara Iruñean 
egin zen ekitaldi politikoan eman 
zuen hitzaldia.

Campúa
1952ko abenduak 4

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

18 x 24 cm

AGN, DFN_IMG4961

Proiektatutako irudia: komunikazioaren eta propagandaren artean
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Argazkialria Xabierko gaztelurako 
erromesaldi sozial-agrarioan.

Foto Roldán
1922ko maiatzak 15

AGN, CMHAN_IMG0180
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Nafarroako Fototekaren funts ugarienak pertsonalak edo familiarrak dira. Pertsona 
baten edo senide-talde baten ekimenez sortuak izan ziren –eta beraienak izan dira– 
haien bizitza pertsonal eta/edo profesionalean zehar. Bi alderdi horiek funtsen 
ezaugarriak baldintzatzen dituzte, bi talde handitan sailka daitezkeenak ekoizlearen 
estatus amateur edo profesionalaren arabera.

Haietako lehenengoa argazkilari profesionalei dagokie. Argazkilari edo estudio 
bat argazkilaritzan jarduera profesional gisa arituz ekoitzitako funtsak dira. Eduki 
bisuala askotarikoa da, espezializazio-esparruaren araberakoa. Ahalmen handia dute 
argazkilaritzak jardun profesional moduan duen irismena, sektorearen garrantzi 
ekonomikoa eta beste esparru batzuekin duen harremana –batez ere komertziala eta 
politikoa– ezagutzeko iturri gisa, baita berrikuntza tekniko eta estilistikoak hartzeko 
ere, eta haien kalitate tekniko eta bisualarengatik eta testigantza historiko grafiko gisa 
duten balioarengatik gailentzeko. 

Argazkilari profesionalen
FUNTS PERTSONALAK 
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XIX. mendearen erdialdean, argazkilaritzaz biziko zen profesionalen talde berri hori sortu 
zen, izan ere, elite berriek teknika berritzaile horren bidez erretratatuak izan zitezen 
eskatzen zuten. Gutxik izan zuten beharrezkoak ziren ekipo garesti eta konplexuetarako 
eta ezagutza teknikoetarako sarbidea izateko zortea, eta horrela lanbidea hartu 
zuen sektore mugatu bat sortu zen. Nafarroan lehenengoak jatorri frantseseko 
dagerrotipista ibiltariak izan ziren, dagoeneko 1843an Iruñean zeudenak. Lehenengo 
estudio egonkorrek 1860. hamarkadaren erdialdera ireki zituzten ateak profesional 
galiarren zuzendaritzapean, zenbaitetan gero haien establezimenduak irekiko zituzten 
argazkilari espainolekin elkartuta eta lurraldearen gainerako tokietan ezartzen hasi 
ziren 1880tik aurrera. Espezialista ugarik aztertu eta xehe-xehe berreraiki duten historia 
baten jatorria izan zen.

Nafarroako Fototekaren funtsek XX. mendearen lehenengo herenetik aurrerako 
jardun profesionalaren ikuspegia eskaintzen dute. 1950 baino lehenagokoen artean, 
aipagarrienak dira, batetik, Galle argazkilaritza-estudioari dagozkionak, argazki-
kazetaritzan duten garrantziarengatik, eta, bestetik, Santa María del Villarreko 
markesarena, argazkilaritza turistikoan aitzindaria eta Espainiako argazkilaritzaren izen 
handietako bat.

Horiei bilduma partikular batzuetan kontserbatzen diren argazki profesionalak gehi 
diezazkiekegu, familien memoria bisualtzat bildu zirenak. Belaunaldiz belaunaldi 
eskualdatu ziren, eta argazkilaritzaren hedapenaren eta haren erabilera sozialen 
testigantza eskaintzen digute; baina, are gehiago, zenbaitetan Nafarroako argazkilari 
eta estudio aitzindarien ekoizpenaren lekukotasuna ematen dute.
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Teknika, negozio eta sorkuntza moduan, lehenengo profesionalak 
zientzialari, artista eta enpresaburu izan behar izan zuten. Dena 
hasiera batean erretratuak menderatzen zuen sektorearen zati baten 
parte izan ahal izateko. Erretratuaren formatua estandarizatu zen 
haren trukea ahalbidetzeko, irabazi handiak ekartzen zituen merkatu 
dinamikoa sortuz. Geroago, interesa monumentu, hiri eta paisaien 
bistetara zabaldu egin zen, horiek ere burgesen gustu eta jakin-
minetara egokituta.

Zientzialariak, enpresaburuak 
eta artistak: bilduma 
familiarretako argazkilaritza 
profesionalaren aitzindariak

Senide-talde baten estudioko 
erretratua.

Foto Roldán
1900 inguru

AGN, FOT_IRAIZOZ_ASTIZ_0322



132 Iruñeko estudio batek 
merkaturatzen zuen Vistas de 
monumentos (Monumentuen 
Bistak) argazki-bildumaren ale 
baten identifikazio-fitxa.

Emilio Pliego
1879 eta 1910 artean

27,5 x 36,5 cm

AGN, FOT_COLECCION_001



133Haurraren erretratua “Carte de 
Visite” formatuan, Julio Altadill y 
Torrenteras de Sanchorena.

Coyné y Cía.
1870 inguru

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

10,2 x 6,3 cm

AGN, FOT_ALTADILL_C_303

Zientzialariak, enpresaburuak eta artistak: bilduma familiarretako argazkilaritza profesionalaren aitzindariak



134 Neskato baten erretratua "Carte 
de Visite" formatuan.

Coyné eta Marín
1875 inguru

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia poistiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

10,2 x 6,3 cm

AGN, FOT_SILVAN_SADA



135Juana María Ciordiaren 
erretratua “Cabinet” formatuan.

Ezequiel Endériz (Tutera)
1880 inguru

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

16,5 x 11 cm

AGN, FOT_SILVAN_SADA

Zientzialariak, enpresaburuak eta artistak: bilduma familiarretako argazkilaritza profesionalaren aitzindariak



136 Guadalupe Matillaren erretratua 
"Cabinet" formatuan.

Baltasar Roldán (Tutera)
1890 inguru

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

16,5 x 11 cm

AGN, FOT_SILVAN_SADA



137Leonor Ochoa Ciordiaren 
erretratua “Boudoir” formatuan.

Emilio Pliego
1878 eta 1900 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

21,5 x 13,4 cm

AGN, FOT_SILVAN_SADA

Zientzialariak, enpresaburuak eta artistak: bilduma familiarretako argazkilaritza profesionalaren aitzindariak



138 Haur baten erretratua "Boudoir" 
formatuan.

Emilio Pliego
1878 eta 1900 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa kartoi 
inprimatuaren gainean

21,5 x 13,4 cm

AGN, FOT_IRUJO_ESPINOSA



139Ochoa Ciordia familia.

Ezezaguna
1870 eta 1900 artean

Papera albuminatan bustita 
egindako kopia positiboa

17,5 x 25 cm

AGN, FOT_SILVAN_SADA

Zientzialariak, enpresaburuak eta artistak: bilduma familiarretako argazkilaritza profesionalaren aitzindariak



140 Espinosa de los Monteros 
Lipúzcoa familia.

Emilio Pliego
1900 inguru

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

16,5 x 22,2 cm (31 x 35 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, FOT_IRUJO_ESPINOSA



141Mayo familiaren erretratua 
Bertizko Aizkolegi jauregitxoan.

Willy Koch (Donostia)
1901 eta 1920 artean

Papera errebelatu kimikoko 
gelatinatan sartuta egindako 
kopia positiboa

16,5 x 22 cm (32 x 34 cm-ko 
euskarri sekundarioaren gainean)

AGN, FOT_IRUJO_ESPINOSA

Zientzialariak, enpresaburuak eta artistak: bilduma familiarretako argazkilaritza profesionalaren aitzindariak
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Diego Quiroga y Losada (1880-1976), Santa María del Villarreko 
markesa, Espainian argazkilaritzaren historiaren izen handietako 
bat da. Madrilgo Argazkilaritzaren Errege Sozietatearen kide 
fundatzailea, Alfonso XIII.-aren inguruan ekin zion jardunari eta 
oso goiz hasi zen turismoa sektore ekonomiko gisa sustatzeko 
lan egiten, era horretan, argazkilaritza turistikoaren aitzindari 
bilakatuz. Gerra Zibila eta gero, argazkilaritza bere ogibide bihurtu 
zuen, batez ere argazkilaritza dokumentala landuz. Borrokaldiaren 
ondorioak dokumentatu zituen Suntsitutako Eskualdeen 
Zuzendaritza Nagusiaren agregatu gisa eta era aktiboan lan 
egin zuen Turismoko Zuzendaritza Nagusiarentzat, baina, 
gainera, egunkari, aldizkari eta beste erakunde publiko batzuekin 
kolaboratu zuen. Lan handia izan zen, aitortza berantiarra eskuratu 
zuena, osasun arrazoiak direla-eta 1972an erretiroa hartu aurretik. 
Estetikari dagokionez, piktorialismotik naturalismo nagusiki 
dokumental eta etnografikorako bilakaera izan zuen.

Funtsa autoreak kontserbatutako artxibo fotografikoaren nukleoari 
dagokio, 2000 eta 2018 artean eskuratu zena. Ia 15.000 dokumentu 
fotografikoz osatuta dago, eta objektuak, argitalpenak eta material 
pertsonalak ere baditu. Edukiak espainiar geografia osoa hartzen 
du, batez ere Nafarroari erreferentzia eginez, eta interes berezia 
eskaintzen die ondarearen, etnografiaren, turismoaren eta Gerra 
Zibilaren ondorioen esparruei.

Diego Quiroaga y Losada 
Donostiako portuan.

Santa María del Villarreko markesa
1955 inguru

AGN, FOT_MVILLAR_N_03145

Santa María del Villarreko 
markesa
Artearen eta teknikaren artean



144 Santa María del Villarreko 
markesa aske ibiltzeko baimena, 
gerrako frontean barne, 
matxinatutako bandoaren 
Prentsa Zerbitzu Nazionalaren 
misio fotografikoan.

Prentsako Zerbitzu Nazionala

Burgos, 1938ko abenduak 27
10,5 x 21,6 cm

AGN, FOT_MVILLAR



145“Fraidea” La Olivako monasterioko 
klaustroan.

Santa María del Villarreko 
markesa
1932-1933

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

11 x 9 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02688

Santa María del Villarreko markesa: artearen eta teknikaren artean.



146 Manzanares el Realgo gaztelua 
(Madril).

Santa María del Villarreko markesa
1915 eta 1936 artean (1954ko urrian 
prentsan argitaratua)

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita egindako 
negatiboa

9 x 11 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02274



147Jauregizar etxe-dorrea Arraiozen.

Santa María del Villarreko markesa
1939 eta 1950 artean

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

6 x 6 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_01330

Santa María del Villarreko markesa: artearen eta teknikaren artean.



148 Iruñeko harresietako Frantziako 
Portalea.

Santa María del Villarreko markesa
1925 eta 1950 artean

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita egindako 
negatiboa

9 x 6 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02812



149Irantzuko monasterio zaharraren 
sarreraren hondakinak.

Santa María del Villarreko markesa
1915 eta 1936 artean

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

11 x 9 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02625

Santa María del Villarreko markesa: artearen eta teknikaren artean.



150 Goñi herriko etxeak.
Santa María del Villarreko markesa
1915 eta 1936 artean

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa
9 x 11 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02595



151Casa-torre Jaureguízar en 
Arraioz.

Marqués de Santa María del Villar
1915 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa 
6 x 6,5 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02461

Santa María del Villarreko markesa: artearen eta teknikaren artean.



152 Vielhako Paradore Nazionala 
(Lleida).

Santa María del Villarreko markesa
1966

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

6 x 6 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_02045

Soto de Valdeóngo garaiak, 
Europako Mendietako Parke 
Nazionalean.

Santa María del Villarreko markesa
1939 eta 1972 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
zelulosa-azetato gainean egindako 
negatiboa 

6 x 6 cm

AGN, FOT_MVILLAR_N_01266



153Elurra Donostiako portuan.

Santa María del Villarreko markesa
1945 eta 1954 artean (1954ko 
martxoan prentsan argitaratua)

Zelulosa-azetato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

6 x 6 cm 

AGN, FOT_MVILLAR_N_03227

Santa María del Villarreko markesa: artearen eta teknikaren artean.
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Argazki-moldaketa lanak 
Fotografía Galleren estudioaren 
laborategian.

Rafael Bozano
1940 inguru

AGN, FOT_GALLE_B_018

Foto Galle
Argazki-kazetaritza, komunikazioa 
eta merkataritza-jarduera

Galle argazkilaritza-estudioa Iruñeko argazkilaritza-establezimendu 
garrantzitsu eta ospetsuenetako bat izan zen XX. mendean. José Galle 
Gallegok (1898-1983) sortu zuen, bere jardun profesionala Madrilen eta 
Donostian hasi zuenak 1920. hamarkadan behin betiko Iruñera bizitzera 
joan aurretik. Iruñean, hasiera batean Benito Rupérez Herreroren 
(†1942) estudioan aritu zen, 1924an argazki-kazetari independente gisa 
lan egiteari ekin aurretik. 1929an, azkenean, estudio bat ireki zuen 
bere anaia Rafael Bozano Gallegorekin batera, eta, gerora, eginkizun 
horretan bere kasa jarraitu zuen bere estudioan eta Gerra Zibilean 
ireki zituen bi dendetan. Bere ibilbide luzea 1983an zendu zen arte 
luzatu zen, eta urte horietan ia argazkilaritza-genero guztiak landu 
zituen: erretratua, hiri-paisaia, publizitatea, argazki-erreportajea, 
etab. Bertako eta estatuko hainbat komunikabidetako korrespontsal 
grafikoa ere izan zen. Bere argazkilaritza-lana bere seme Fernando 
Galle Zumealderekin (1928-1982) jarraitu zuen, 1950etik aurrera 
negozioan sartu baitzen. 

Funtsa ia detektibeen modura egin den ahaleginaren emaitza da –
oraindik jarraitzen duena–, artxiboetan sakabanatuta eta zenbaitetan 
hondatuta kontserbatu diren dokumentu fotografikoak identifikatu, 
berreskuratu eta bildu baitira. Era horretan, momentuz berreskuratu 
dira 1924 eta 1940 artean beirazko plaken gainean egin ziren 839 
negatibo eta 1940 eta 1955 artean euskarri plastikoen gainean egindako 
90.500 negatibo baino gehiago, batzuk galdu diren arren, José Gallek 
argazki-kazetaritzaren eta merkataritzarako eta publizitaterako 
argazkilaritzaren arloetan egin zuen lan garrantzitsuaren testigantza 
ematen dute.



156 Carmen Villanueva Unzuren 
hitzaldia mitin politiko 
tradizionalista batean, 
Zarrakaztelun.

José Galle Gallego
26 de marzo de 1933

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_GALLE_A_055



157Boxeolaria.

José Galle Gallego
1927

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_GALLE_B_068

Foto Galle: argazki-kazetaritza, komunikazioa eta merkataritza-jarduera



158 Iruñeko San Fermin festetako 
abiazio-jaialdira bertaratutakoak.

José Galle Gallego
1930eko uztailak 11

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_GALLE_B_076



159Musika-banda baten entsegua 
Iruñeko Gayarre antzoki 
zaharrean.

José Galle Gallego
1931

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_GALLE_B_341

Foto Galle: argazki-kazetaritza, komunikazioa eta merkataritza-jarduera



160 Segizio erreala Iruñeko Errege 
Magoen desfilean.

José Galle Gallego
1931ko urtarrilak 5

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_GALLE_B_281



161Auto-istripua Iruñeko 
Gaztelugibelen.

José Galle Gallego
1932

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

6,5 x 9 cm

AGN, FOT_GALLE_B_421

Foto Galle: argazki-kazetaritza, komunikazioa eta merkataritza-jarduera



162 Haurtxo baten erretratua.

José Galle Gallego
1943

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

9,5 x 14,5 cm

AGN, FOT_GALLE_C_251



163Familia-erretratua Iruñeko Grand 
Hotelean ospatutako ezkontza 
batean.

José Galle Gallego
1933

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

15 x 10 cm

AGN, FOT_GALLE_A_085

Foto Galle: argazki-kazetaritza, komunikazioa eta merkataritza-jarduera



164 Kredituaren Espainiako 
Bankuaren egoitza Iruñean.

José Galle Gallego
1927

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

13 x 18 cm

AGN, FOT_GALLE_C_083



165Soldadu-ilarak Iruñeko Dueroko 
Markeseko kuarteleko patioan.

José Galle Gallego
1930

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

15 x 10 cm

AGN, FOT_GALLE_B_401

Foto Galle: argazki-kazetaritza, komunikazioa eta merkataritza-jarduera
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Txangozale talde bat Frantzian 
Lehenengo Mundu Gerrako tanke 
baten ondoan.

Ezezaguna
1920 inguru

AGN, FOT_IRAIZOZ_ASTIZ_0284
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Amateur termino frantsesak –latinezko amator, maite duena, hitzetik eratorria– 
profesionalak izan gabe edozein teknika edo jardun jorratzen duten afizionatuak 
definitzen ditu. Haien jarduera zaletasun pertsonalean oinarritzen duten pertsonak dira, 
eta ez dute haien lana ordainsari baten bidez lana aitor dadin bilatzen. Afizionatu horiek 
ere argazki-funtsak sortu dituzte, eta haietan elkarrekin bizi dira familiaren esparruko 
irudiak (erretratuak, bidaiak, ospakizunak…) eta interes pertsonalei erantzuten dietenak, 
besteak beste, negozio familiarren jarduerari eta komunitatearen bizitza sozialari.

Berehala ugaritu egin ziren, hein handi batean, aurrerakuntza teknologikoengatik, 
materialen kostuak pixkanaka murriztea ahalbidetu zutelako, eta makinen eta lan egiteko 
teknika konplexuen sinplifikazioarengatik. Prozesuak une garrantzitsu ugari izan zituen. 
Lehenengoa, gelatinobromurozko plaka lehorren agerpena, haiei esker berehalako irudia 

Argazkilari afizionatuen
FUNTS PERTSONALAK
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eta materialak eskuratzea erraztu zuen industria garrantzitsu bat garatzea posible izan 
baitzen. Handik gutxira, 1888an, Kodakek banaketa masiboa xede zuen lehendabiziko 
kamera merkaturatu zuen “Zuk botoia sakatzen duzu, guk gainerakoa egiten dugu” 
goiburuarekin. Errebelatzea gain hartuz, enpresak erabiltzaileari laborategiko lana 
kendu zion, argazkilaritzaren demokratizazioranzko urrats erraldoia emanez. Aldi 
berean, prentsa grafiko berriaren bidezko irudien hedatze masiboak argazkilaritzaren 
oinarri soziala zabaltzen lagundu zuen, masetara irekiz.

Ondorioz, ordura arte hauta zen mundu horretan sartuko da profesionala ez den 
argazkilari mota berri bat, inguratzen duen munduaz duen ikuspegia bertan islatzeko 
modu bat topatzen duena, haren interesetara egokitzen den irudi propio bat sortzekoa, 
begirada berri bat ekarriz, hurbila, familiarra eta intimoa. Oro har, klase ertain-altukoak 
dira, lanbide liberaldunak, eta haien egoera ekonomikoak zaletasun hori garatzeko behar 
dituzten artikuluak eskuratzea ahalbidetzen die, nahiz eta profesionalen azpiegiturak 
eduki ez.

Nafarroan, XIX. mendearen azken urteetan eta XX. mendearen hasieran, argazkilaritza 
zaletasun gisa klase aberatsenen luxu bat zen oraindik, klase xumeentzat garestiegia. 
Baina XX. mendearen lehenengo herenean zaleen talde hasiberri bat sortu zen, 
entitate eta elkarte kulturarekin sarri kolaboratzen zuena, adibidez Liburutegi Katoliko 
Propagandistikoarekin haren La Avalancha aldizkari ezagunaren bidez. Haietako 
batzuen funtsak, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak berreskuratu dituenak, landa- eta 
hiri-munduaren “bat-bateko” argazkiak eskaintzen dizkigute, familiarteko ateraldi eta 
ekitaldienak, kaletik ikusitako jaienak… Era horretan, 1950 baino lehenagoko Nafarroaren 
eguneroko bizitzaren leiho berri bat irekitzen dute.
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Militarra, historialaria, geografoa eta argazkilaritza 
amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan, Madrilgo 
Intendentziaren Akademian ikasi zuen eta, gero, irakasle 
aritu zen Avilan 1891 arte. Ondoren, Iruñera itzuli zen 
eta bertan geratu zen Intendentziaren Idazkaritzan eta 
Iruñeko eta Gasteizko Parkeen Zuzendaritzan destinatuta. 
Hor egundoko lan intelektuala garatu zuen, bereziki 
Monumentuen Batzordearen idazkari eta lehendakariorde 
gisa; ekoizpen zientifiko zabal bat haren ondorio da. 
Gainera, enpresa-jarduera garrantzitsua garatu zuen 
industria elektriko eta kimikoaren aitzindari moduan.

AGN-en kontserbatzen den funtsa 1.369 argazkiz osatuta 
dago, sakabanatutako funtsak identifikatu eta bildu 
izanaren eta argazkilariaren biloba Gabriel Biurrun 
Altadillen gordailutze baten ondorio. Gehienak beirazko 
plakaren gaineko negatiboak dira, eta dokumentazio 
pertsonalaren lagin txiki batekin osatzen dira. Batez ere 
paisaian eta naturan, azpiegituretan, ondare artistiko, 
arkeologiko eta dokumentalean ardazten dira, baina baita 
familiarteko bizitzan ere.

(Toledo, 1858 - Iruña, 1935)

Julio Altadill y 
Torrenteras 
de Sancho

AGN, FOT_ALTADILL_C_255
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Alberto 
Oficialdegui
Núñez

14 anai-arrebako familia batetako semea, apaiz honek 
Nafarroa osoan barna banatutako parrokietan garatu 
zuen bere ibilbide eklesiastikoa: Ostitz (1897-1900), Arzotz 
eta Biguria (1900-1901), Untzue (1901-1920) eta azkenik 
Ibero (1920-1941).

Funtsa osatzen duten argazki gehienak beirazko plakaren 
gaineko negatiboak dira, 10x15 formatuan, eta positiboren 
bat. Bere iloba-biloba Manuel Oficialdegui Recartek 
haiek kontserbatu eta jakitera ematen zirela ziurtatzeko 
2015ean egin zuen dohaintza bati esker sartu ziren. Haiei 
beste talde txiki bat gehitzen zaie, aldez aurretik Juan José 
Ojer Amatriain ikertzaileak lagatakoa.

Gehien jorratu zituen gaiak bere bizitzaren gertalekuak, 
garraiobide tradizionalak –lehenengo ibilgailu 
motordunekin kontrastatzen dutenak–, bere sorterri 
Artaxoako jai-giroko osagaiarekiko begirada ia 
etnografikoa eta landa-ikastetxeen eginkizuna izan ziren. 
Halaber, erretratuarekiko zaletasun berezia agertu zuen, 
bere unibertso partikularreko gizaki moten zerizana 
harrapatuz: joskinak, maistrak, musikariak, senideak eta 
auzokideak egunerokotasunaren jarrera ezberdinetan. 
Multzoak errealismo handiarekin erakusten ditu gaur 
urruna eta ezezaguna dirudien Nafarroa bateko irudi 
argitaragabeak.

(Artaxoa, 1872 - Ibero, 1941)

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_005
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Iruñeko Bilboko Bankuaren zuzendaria eta El Pensamiento 
Navarro egunerokoaren administrazio-kontseiluaren 
lehendakaria, Elkarte Tradizionalistaren kidea izan zen 
eta, Gerra Zibilean, Nafarroako Gerrako Batzorde Karlista 
Zentralaren lehendakariordea, Diktaduran Gorteetako 
prokuradorea izan zen 1955-1958 artean.

Argazkilaritzaren zale amorratua, alde batera utzi zuen 
gatazka belikoa medio. Irudiek, aurreko hamarkadetan 
ateratakoek, familiarteko ospakizun eta egoeren, San 
Ferminen eta haien zezenketen eta Nafarroa osoan barna 
egindako bidaien begirada espontaneoa eskaintzen 
digute, baita herri, tenplu eta monumentuen ikuspegi 
pertsonalak, eta herriko bizimodu tradizionalaren 
argazkiak ere. Haiei kontrajartzen zaizkie mendearen 
lehenengo hamarkadetan industriaren eta eraikuntzaren 
aurrerapena islatzen dituzten bide-azpiegituren, 
trenbideen eta automobilen irudiak. 

Funtsa 400 argazkiz, bere ekipamendua eta tripodea 
dituen kamera batez, erreproduktore batez eta material 
fotografikoko hainbat katalogoz osatuta dago. Multzo 
konplexu eta berezi hori bere biloba Javier Ochoa 
Martínezek dohaintzan eman zion AGN-i ziurtatzeko behar 
bezala kontserbatu eta tratatuko zela eta XX. mendearen 
lehenengo herenaren Nafarroarekiko begirada pertsonal 
eta paregabea jasotzen dituzten irudiak jakitera emango 
zirela.

(Iruña, 1886 - Iruña, 1960)

José Martínez
Berasáin

Martínez Erro anaiak familiaren 
kotxean.

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_011
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FOT_ALTADILL_C_255

José Velasco 
Hernández

Lehen hezkuntzako maisu hau Solanako Oteitzan, Lerínen, 
Itzako Eritzen, eta, batez ere, Garraldan aritu zen, bertan 
ekin baitzion bere ibilbideari 1921ean eta hara bueltatu 
baitzen 1935ean. Gainera, askotariko zaletasunak landu 
zituen, besteak beste, argazkilaritza, musika –organo-
jotzailea zen–, erlojugintza eta praktikante gisa ere aritu 
zen.

Bere irudi fotografikoek maisuak bere mundu 
pertsonalenaren ikuspegia islatzen dute hartu zuen 
herritik, Garraldatik. Bertan, bere bizitza berriaren joan-
etorriarekin batera irakasle, herritar, senar eta aita 
moduan izandako bizipenak grafikoki dokumentatzea 
ahalbidetu zion zaletasuna uztartu zuen. Irudi gehienak 
familiarekin eta ohiturekin lotutako gaiak dituzten 
erretratuak dira eta oso jarduera ezberdinak islatzen 
dituzte: berak sortu zuen herriko musika-banda, ikasleen 
promozioak, herriko familiak eta pertsonaia entzutetsuak, 
Jesús Basiano margolaria adibidez.

Funtsa beirazko plaka gaineko 89 negatiboz eta 
plastikozko euskarrian dauden 15ez osatuta dago. 1920. 
eta 1930. hamarkadei dagozkie, hain zuzen, argazkilaritza 
behin betiko jendarteratu zen uneari. Nafarroako 
Fototeka proiektua abiarazi zenean egin zen lehenengo 
argazkilaritza-dohaintzetako bat izan zen; Jesús Ma 
Velasco Iriartek eta bere seme Koldo Velascok gauzatu 
zutena 2013an. Horri esker zale honen lana jakitera 
ematea posible izan da, ordura arte zeharo ezezaguna 
baitzen.

(Lerín, 1897 - Iruña, 1974)

José Velasco bere seme 
Jesús Maríarekin.

1930 inguru

AGN, FOT_VELASCO_090
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Amat familia argazkilaritza-teknikarekiko interesa 
belaunaldiz belaunaldi transmititu izanaren adibide argia 
da. Aita, Carlos Amat Pintado, Castellón jaio zen, Kubara 
destinatu zuten mediku militar gisa 1896an eta Nafarroako 
Ospitaleko lehenengo okulista izan zen. Bere urratsei 
jarraiki, bere seme Carlos Amat Errok oftalmologia ikasi 
zuen Bartzelonan eta 1924an Armadako teniente medikua 
izendatu zuten. Madrilgo Unibertsitate Zentralean 
doktoratu zen 1933an eta mediku-zerbitzuak eskaini 
zituen frontean Gerra Zibilean. Borrokaldia amaituta, 
medikuntza-lanetan aritu zen soilik. Iruñeko Osasuneko 
Probintzia Zerbitzuetako oftalmologoa izan zen (1962) eta 
Nafarroako Diputazioaren Euskara Sustatzeko Atalaren 
kide kolaboratzailea eta idazkaria 1957 eta 1972 artean.

Funtsa 222 plaka estereoskopikoz eta beirazko plakaren 
gaineko 43 negatiboz osatuta dago; guztiak AGN-en sartu 
ziren Carlos Amat Fernándezek, bi autoreen seme eta 
bilobak, egindako dohaintzari esker. Irudi kostunbristak 
dira, 1920. eta 1930. hamarkadetako Nafarroako eguneroko 
bizitza islatzen dutenak, batez ere Anue ibarreko Etsain 
herrikoak. Halaber, San Ferminetakoak eta profesionalak 
imitatzen dituzten erretratuak ugariak dira.

(Etsain, 1897 - Iruña, 1983)

Carlos Amat 
Erro

AGN, FOT_AMAT_020
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José Belzunce
González

Indiano aberats baten ondorengoa zen José Belzuncek 
karrera militarra egin zuen eta lehenengo urteetan 
Kantabrian (1926) eta Marokoko Protektoratuan (1927) 
destinatua egon zen. Gerra Zibilean kapitain mailara 
igo zuten eta Nuestra Señora de Valvanera Erreketeen 
Oinezko Erregimentuaren komandante izatera iritsi zen, 
hainbat fronte belikotan parte hartuz. Zendu zenean 
infanteriako teniente koronel lanpostua zuen. Argazkilari 
gisa egin zuen ekoizpena bere anaia Franciscorenarekin 
(Filipinak, 1904 - Teruel, 1937) nahasten da, lantoki bera 
izan baitzuten anaia Teruelgo frontean hil zen arte.

Funtsa plaka malguko euskarrian dauden zelulosa-
nitratozko 163 negatiboz osatuta dago, bere iloba 
José Ramón Belzuncek kontserbatu zituenak. 1920. 
hamarkadaz geroztik industriak merkaturatu zituen 
plastikozko euskarrien jendarteratzea islatzen dute, 
maneiatzeko errazagoak eta merkeagoak baitziren, nahiz 
eta zenbait eskuzko trebetasun eta ezagutza tekniko 
izatea beharrezkoa izan oraindik ere.

Gerra Zibila lehertu aurretiko Nafarroako 
egunerokotasunaz gain, irudiek monumentuekiko eta 
ondarearekiko interes argia islatzen dute. Halaber, 
argazki kopuru handi bat San Ferminetan zentratzen da.

(Andosilla, 1905 - Cáceres, 1953)

Iruñeko zezen-plaza 
berria.

1930

AGN, FOT_BELZUNCE_117
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Julio Altadillek mende-aldaketako burges intelektualaren eredua 
hezurmamitzen du, aurrerakuntza zientifikoekin kezkatuta zegoena, 
nahikoa prestakuntza eta baliabide zituena argazkilaritzan amateur 
gisa aritzeko. Argazkilari profesionalekin ongi harremanduta gainera, 
esaterako Pliego eta Roldánekin, lan ikaragarri interesgarria eta 
aitzindaria gauzatu zuen afizionatu moduan. 

AGN-en funtsa autorearen artxiboaren zati garrantzitsu bat da. Bertan, 
zuzenean proiektatzen da Altadillen interes-esparruen aniztasuna, 
militar eta enpresari gisa izan zituen jarduera nagusietatik hasita. 
Halaber, bere jarduera akademiko eta intelektualak pisu handia 
hartzen du, elementu historiko eta artistikoetan ardazten dena, 
baita 1904an sartu zen Monumentuen Batzordearen bizitzan ere. 
Horrez gain, esperimentatzaile izateko jaioa zen, maskarak eta beste 
baliabide tekniko sasi-profesional batzuen erabilerak eta argazkiaren 
erabilera zientifikoak islatzen duten moduan. Bizitzea egokitu zitzaion 
garaian inplikatuta zegoen gizona izaki, bere kamerarekin modernitate 
industrialak Nafarrora nola iritsi zen harrapatu zuen, baita gertakari 
eta gatazkak ere, 1913ko Baztango uholdea kasu. Funtsaren zati 
garrantzitsu bat familiarteko bizitzari dagokio, maisutasunez, humorez 
eta espontaneotasunez harrapatzen jakin zuena, formalismo eta 
konbentzionalismoetatik ihes eginez.

Julio Altadill, argazkilaritza 
amateur deritzonaren aitzindaria 
Nafarroan

Erretratu kostunbrista 
“Garden House” laketetxean.

Julio Altadill
1920

AGN, FOT_ALTADILL_B_376



180 San Cristóbal-Ezkaba mendian 
Alfontso XII.-aren gotorlekua 
eraikitzeko lanak.

Julio Altadill
1891 eta 1919 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_ALTADILL_A_264



181Pastaola fabrika Latasan 
(Imotz ibarra).

Julio Altadill
1891 eta 1925 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_ALTADILL_C_168

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan



182 Amaiurko monumentua Nafarroako 
Monumentuen Batzordeari 
entregatzeko ekitaldia.

Julio Altadill
1922ko ekainak 27

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean egindako 
negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_ALTADILL_A_272



183Erratzu Baztan ibaiaren uholde 
suntsitzailea eta gero.

Julio Altadill
1913ko ekaina

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_ALTADILL_C_105

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan



184



185San Nikolasen ataria Iruñeko 
harresi-barruan.

Julio Altadill
1891 eta 1907 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

18 x 24 cm

AGN, FOT_ALTADILL_C_036

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan



186 Gizon baten erretratua maskara 
fokalarekin.

Julio Altadill
1891 eta 1910 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

18 x 13 cm

AGN, FOT_ALTADILL_B_114



187Iruñean begiztatu zen 
eguzki-eklipsea.

Julio Altadill
1900eko maiatzak 28

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

12 x 9 cm

AGN, FOT_ALTADILL_C_100

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan



188 Iberoko Electraren instalazioak 
(Oltza zendea).

Julio Altadill
1891 eta 1918 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

13 x 18 cm

AGN, FOT_ALTADILL_B_378



189Francisco eta Manuel Altadill 
Aldave anaiak.

Julio Altadill
1908 inguru

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

13 x 18 cm

AGN, FOT_ALTADILL_B_048

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan



190 Familiarteko txangoa Auritzen.

Julio Altadill
1915 eta 1925 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_ALTADILL_B_234



191Familiarteko egoera Iruñeko 
Magdalenako aisialdirako etxean.

Julio Altadill
1916 inguru

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

13 x 18 cm

AGN, FOT_ALTADILL_B_011

Julio Altadill, argazkilaritza amateur deritzonaren aitzindaria Nafarroan
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XIX. mendeko aurrerakuntza teknologikoek, prozedura fotografikoen 
sinplifikatzeak eta materialak merkatzeak zale ugari erakarri zituen 
argazkilaritzaren mundura, eta kameraren atzeko ikuspegi berri bat 
ekarri zuten haiekin. Horrela, negozio-ildo berri bat jaio zen: eskala 
industrialean ekoitzitako material fotografikoen ekoizpena eta 
merkaturatzea.

Argazkilaritzaren 
demokratizazioa: 
afizionatu-andana

Bidaiariak Karrakasleko tren-
geltokian (Untzue).

Alberto Oficialdegui 
1901 eta 1920 artean

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_048



194 Argazki-kamera konpaktua, 
hauspodun objektiboduna eta 
Walker & Son optikaduna, 6847 zk.

Uitziko Iraizoz Astiz familiak 
erositakoa
1880 eta 1890 artean

16 x 17 x 25 cm

AGN, FOT_IRAIZOZ_ASTIZ



195Argazki-kamerarentzako 
tripode tolesgarria eta 
gelatinobromurozko beira-plaken 
merkataritza-kutxak.

1923 eta 1936 artean
Tripodea zabalik: 130 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN

Argazkilaritzaren demokratizazioa: afizionatu-andana



196 Catálogo general Román García, 
Madril.

Produktuen eta argazki-kameren 
katalogo komertziala.

XX. mendearen lehenengo herena.

22,5 x 15 cm (itxita)

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN

José Martínez Berasáin, 
Fórmulas Fotográficas.

Errebelatzeko, klixeak tratatzeko 
eta kolore-bainuak egiteko 
formula kimikoei buruz eskuz 
idatzitako liburua.

1923 eta 1936 artean
11,5 x 20 cm (itxita)

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN



197La Olivako monasteriora 
familiartean egindako bisita 
baten argazkia negatiboa eta 
kopia positibo modernoa.

José Martínez Berasáin
1923 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

15 x 10 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_249

Argazkilaritzaren demokratizazioa: afizionatu-andana



198 Juana Erro eta Margarita Amat 
kalesan Iruñeko Takonerako 
lorategietan.

Carlos Amat Pintado
1920 eta 1929 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean egindako 
negatibo estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_074



199Zeramikaren salmenta ibiltaria 
Iruñean, San Fermin festetan.

José Belzunce González
1930

Zelulosa-nitrato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_132

Argazkilaritzaren demokratizazioa: afizionatu-andana



200 Unzué jaunak Etxaurin ospatu 
zuen ezkontzara bertaratutakoak.

Alberto Oficialdegui Núñez
1928

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_066



201Jesús Basiano margolaria 
José Velasco eta José Manuel 
Zubizarretarekin Garraldan.

José Velasco Hernández
1930 eta 1935 artean

Zelulosa-azetato gainean eta 
gelatinobromurotan bustita 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_VELASCO_024

Argazkilaritzaren demokratizazioa: afizionatu-andana
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203Argazkilaritzaren munduan murgiltzen direnean, afizionatuen 
lehenengo erreferentea profesionalen lana da, eta, horrek, 
argazkilaritza-estudioen teknikak eta baliabideak imitatzera 
eramaten ditu. Trakets margotutako mihise eta oihalak topatzen 
ditugu erretratuen eta monumentuen ikuspegi errepikakorren hondo 
gisa, baita maskara eta ukituekin egindako esperimentazioak ere. 
Afizionatuek, alabaina, kritikei aurre egin behar izan gabe eta haien 
ogibidea arriskuan jarri gabe esperimentatzeko askatasuna izateak 
ematen duen freskotasuna ekarriko dute.

Teknika berriak, 
irudi zaharrak

Juana María Altadill Aldaveren 
erretratua chaise longue 
batean dagoela.

Julio Altadill
1910

AGN, FOT_ALTADILL_B_386



204 Richard Frèresek merkaturatu 
zuen Vérascope kameraren plaka 
estereostopikoentzako eskuzko 
bisorea.

1890 eta 1930 artean Parisen 
ekoitzia

8 x 15,5 x 13 cm

AGN, FOT_COLECCION_002



205Neska gazte baten erretratua 
Etsainen.

Carlos Amat Pintado
1920 eta 1929 artean
Gelatinobromurotan 
bustitako beirazko plakaren 
gainean egindako positibo 
estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_234

Teknika berriak, irudi zaharrak



206 Erriberriko Jauregi zaharraren 
hondakinak.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

11 x 7 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_030



207Iruñeko Gaztelu plaza 
Sanferminetan.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_109

Teknika berriak, irudi zaharrak



208 Sanferminetako entzierroa.

José Martínez Berasáin
1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

15 x 10 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_103



209Laborantza-lanak.

José Martínez Berasáin
1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm 

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_116

Teknika berriak, irudi zaharrak



210 Martínez Berasáin Erro anai-arrebak.

José Martínez Berasáin
1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako beirazko 
plakaren gainean egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_186



211Untzueko eskolako maistrak.

Alberto Oficialdegui Núñez
1916

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

18 x 13 cm

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_016

Teknika berriak, irudi zaharrak
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Argazkilaritzako lehenengo afizionatuak klase ertain-altukoak ziren. 
Burges dirudunak ziren, beste gizarte-talde batzuek lortu ezin zituzten 
materialak eskuragarri izatea ahalbidetzen zieten lanbidedunak. 
Gizarte moderno berriaren ordezkariak ziren: medikuak, militarrak, 
maisu-maistrak, merkatariak eta apaizen bat, kamerekin haien 
eguneroko ingurua, bizimoduak eta gustu eta interesak harrapatzen 
dituztenak.

Gizarte berriak, 
argazkilari berriak

Gazte-talde bat automobi 
batean.

Ezezaguna
1910 eta 1930 artean

AGN, FOT_IRAIZOZ_ASTIZ_0280



214 Oinetakoak ekoizteko Iruñeko 
lantegi bat.

Carlos Amat Pintado
1920 eta 1929 artean

Gelatinobromurotan 
bustitako beirazko plakaren 
gainean egindako positibo 
estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_075



215Erlijio-gaien saltoki bat Iruñean.

José Martínez Berasáin
1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

13 x 18 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_345

Gizarte berriak, argazkilari berriak



216 José Velasco bere ikasleekin 
Garraldako eskolan.

José Velasco Hernández
1921 eta 1940 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_VELASCO_048



217Concha Oficialdegui Galdeano 
Iberon bere ezkontza-egunean.

Alberto Oficialdegui Núñez

1920 eta 1940 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_062

Gizarte berriak, argazkilari berriak



218 Emakume bat Iruñeko Sarasate 
pasealekuan.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_141



219José Martínez Berasáin bere 
autoan Iruñean, Arga ibaiaren 
ondoan.

José Martínez Berasáin
1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_010

Gizarte berriak, argazkilari berriak



220 Emakumeak Donostiako Alderdi-
Ederreko lorategietan.

Carlos Amat Pintado

1920 eta 1929 artean

Gelatinobromurotan 
bustitako beirazko plakaren 
gainean egindako negatibo 
estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_110



221Martínez Erro senar-emazteak 
Bartzelonako Sagrada Familian.

José Martínez Berasáin

1910 eta 1936 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

15 x 10 cm

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_334

Gizarte berriak, argazkilari berriak
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Afizioz egindako lanak irudikatutako gaiak aukeratzerakoan erabateko 
askatasuna izatea dakar berekin. Soilik egilearen interes pertsonalari 
erantzuten dieten eta berehalakotasunez harrapa daitezkeen irudiak 
dira. Hala, profesionalek eraikitako irudia “ikuspegi berri” batekin 
aberasten da, eta eguneroko ereduak, landa-inguruneko erretratu eta 
egoerak, ikasleak, herri txikietako ikuspegi pertsonalak, etxebizitzen 
barrualdeak, ospakizunak, festak, familiarteko uneak, etab. eransten 
dituzte.

Gai berriak, 
irudi berriak

Altadill familia “Garden House” 
laketetxearen terrazan 
bazkaltzen.

Julio Altadill
1910

AGN, FOT_ALTADILL_B_002



224 Txangozaleak autoarekin 
Donostiako Pasealeku Berrian.

Carlos Amat Pintado
1928 inguru

Gelatinobromurotan 
bustitako beirazko plakaren 
gainean egindako negatibo 
estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_111



225Txangozaleak Errolanen Kantuari 
eskainitako monumentuan, 
Ibañetan.

Carlos Amat Pintado
1934 eta 1937 artean

Gelatinobromurotan 
bustitako beirazko plakaren 
gainean egindako negatibo 
estereoskopikoa

6 x 13 cm

AGN, FOT_AMAT_077

Gai berriak, irudi berriak



226 Iruñeko Sanferminetako 
prozesioa.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_001



227Erraldoi eta buruhandien 
konpartsa Iruñeko Gaztelu plazan.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_155

Gai berriak, irudi berriak



228 Martínez Erro familiak San 
Cristóbal-Ezkaba mendira 
egindako txangoa.

José Martínez Berasáin
1913

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm 

AGN, FOT_MARTINEZ_BERASAIN_015



229Apaiz-talde bat ehizaldian.

Alberto Oficialdegui Núñez
1930 inguru

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

9 x 12 cm

AGN, FOT_OFICIALDEGUI_059

Gai berriak, irudi berriak



230 Garralda.

José Velasco Hernández
1921 eta 1940 artean

Gelatinobromurotan bustitako 
beirazko plakaren gainean 
egindako negatiboa

10 x 15 cm

AGN, FOT_VELASCO_027



231Jesús Ma Velasco Iriarte eskiak 
jarrita.

José Velasco Hernández
1935 inguru 

Gelatinobromurotan bustita eta 
azetatozko plaka baten gainean 
egindako negatiboa]

9 x 6 cm

AGN, FOT_VELASCO_089

Gai berriak, irudi berriak



232 Familia-talde bat usoei jaten 
ematen Iruñeko Takonerako 
lorategietan.

José Belzunce González
1930

Gelatinobromurotan bustita eta 
zelulosa-nitrato gainean egindako 
negatiboa

7 x 11 cm

AGN, FOT_BELZUNCE_105
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