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Introducció

El setembre del 1997, l’Ajuntament de Girona aprovà
la creació del Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI), amb la missió de conèixer, protegir,
fomentar, oferir i divulgar a la ciutadania el patrimoni
documental en imatge de la ciutat de Girona.
El Centre, que ja comptava amb el precedent de
l’Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Girona (AIAG),
creat el 1982, ha experimentat un creixement
espectacular en aquests darrers vint anys i ha desplegat
la seva missió fundacional amb diferents actuacions
vinculades a la innovació tecnològica, a l’assentament
d’una metodologia de treball, a la conservació, al
foment de la presa de consciència en relació amb
els drets dels fotògrafs, a la participació en diferents
organismes i projectes internacionals i a la recerca en
molts diferents aspectes relacionats amb el patrimoni
fotogràfic i audiovisual.
Allò que més ens complau, però, és el treball de
recuperació, organització i difusió d’un gran nombre
de fons fotogràfics i audiovisuals vinculats a la nostra
ciutat. La generositat de totes les persones implicades
en aquest projecte comú, ha permès que avui el CRDI
posseeixi uns fons documentals en imatge d’una
transcendència extraordinària per al present i el futur
de la ciutadania.
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Amb motiu de la commemoració d’aquests primers
vints anys del nostre Centre, ens ha semblat que
podia ser una bona oportunitat dedicar el cicle de
Conferències a l’Arxiu Municipal de Girona, d’enguany
i de l’any vinent, a la fotografia, i de manera més
específica, a la fotografia a Girona.
En aquest volum, Fotografiar Girona (I). Creació,
tècnica i memòria, els oferim un recorregut que s’inicia
amb la presentació del fet fotogràfic en el seu context
històric i amb la mostra dels vastíssims i importants
fons del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI). Els altres quatre textos ens han permès copsar
les dificultats del treball fotogràfic en els seus inicis
(circumstància que, per ella mateixa, n’hauria de fer
augmentar la seva valoració patrimonial), el treball
dels fotògrafs de carrer que en una època d’enorme
precarietat van contribuir a “salvar-nos les imatges”,
la fotografia de premsa en el període franquista, tan
supeditada als dictàmens falsos i mediocres dels
totalitaris i, finalment, una lúcida reflexió sobre el
nostre present, ja postfotogràfic, que ens hauria
d’alertar sobre com consumim, usem i validem les
imatges en una època on, més que mai, hauríem
d’extremar el nostre sentit crític davant d’accions
deliberades de manipulació col·lectiva.
Joan Boadas i Raset
Director del CRDI
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Joan Boadas
ELS ORÍGENS DE LA FOTOGRAFIA

En l’assaig Elogio de lo cotidiano, el malaguanyat humanista Tzvetan Todorov (Sofia, 1939 - París, 2017) fa
una anàlisi de la pintura flamenca del segle xvii, que,
pràcticament un segle abans que a altres països europeus, mostra en els seus quadres «l’excepcionalitat» de
la vida quotidiana. En un moment d’aquest text, el filòsof afirma que allò de què es tractava era «atrapar
l’instant, fixar allò fugisser».
No hi ha dubte que aquest ha estat un dels anhels
de la humanitat, que va fer un salt transcendental el 19
d’agost de 1839, quan es presentà, a París, el procediment del daguerreotip, davant la sessió conjunta de les
Acadèmies de Ciències i Belles Arts de França.
Atrapar el que per naturalesa no s’atura, fixar en un
instant el que ja no podrem tornar a viure ni a veure, és
una de les raons de ser de la fotografia i la consecució
d’un desig que havia suposat una llarguíssima recerca.
Sense que li hàgim d’atribuir una relació de causalitat, la càmera obscura, juntament amb el desenvolupament de l’òptica i de la química, va exercir un paper
determinant en l’assoliment del que ja d’una manera
molt primerenca es va començar a denominar fotografia, és a dir, ‘escriure o dibuixar amb la llum’.
Segles abans que la possibilitat de fixar les imatges
existís, ja es coneixia l’ús de la càmera obscura. En el
segle iv aC, Aristòtil descriu l’observació d’un eclipsi
de sol a partir d’aquest artefacte. Posteriorment, astrònoms, artistes i homes de ciència (Alhazen, segle xi;
Roger Bacon, 1214-1294, o Leonardo da Vinci, 145211

1519) van descriure i utilitzar la càmera obscura per
als seus treballs i observacions. En el Renaixement es
van succeir un conjunt d’innovacions que van comportar millores òptiques, com la incorporació de lents
convergents i l’ús del diafragma per augmentar la nitidesa de la imatge reflectida al seu interior.

(A dalt) Camera obscura, Adolphe Ganot, 1860
(P. 13, a dalt) Camera Obscura, Georg Friedrich Brander (1769)
(P. 13, a baix) Chambre noire portative pour dessin, gravat extret
de: Adolphe Ganot, Cours de physique purement expérimentale et
sans mathématiques , Paris, 1863.
(P. 14) Dessin, Chambre obscure, gravat extret de Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques avec
leurs explications (1762-1772), illustrating the Encyclopédie by
Diderot and d’Alembert.
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La construcció de càmeres obscures de talla humana, que permetien l’accés del dibuixant o observador
al seu interior, i la posterior transformació en càmeres obscures portàtils, proveïdes de sistemes òptics
sofisticats i sovint equipades a l’interior amb miralls
inclinats a 45° que reflectien la imatge en un pla horitzontal, cosa que en facilitava la còpia, van permetre
un desenvolupament espectacular i la producció d’una
gran quantitat i varietat d’imatges (entre les quals les
vistes òptiques, destinades a l’observació pública en
fires i mercats a través de les caixes òptiques i mundonuovos).

Mondo Nuovo o Caixa d’Òptica. Catalunya, ca. 1775-1825.
Fons: Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol
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El seu ús va ser tan estès que, com afirma Aaron Scharf, «plausiblement, es podria donar per suposat que
la càmera obscura va ser molt utilitzada per la major
part dels artistes que van participar en la vasta producció d’aquests voyages pittoresques que tan populars van
arribar a ser en els segles xviii i xix».

Vista òptica Vue du Palais du duc d’Aveiro à Lisbonne. Daumont, Paris, ca.1740-1780. Fons: Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol

I hi podríem afegir que no només van participar en
aquests viatges. Com ha evidenciat David Hockney,
especialment a partir del 1420, molts artistes, tant del
nord d’Europa com posteriorment del Renaixement
italià, utilitzaren miralls, lents, càmeres obscures, càmeres lúcides i altres artefactes òptics per fer les seves
obres de creació.
16

En l’àmbit de la química, els primers textos que
descriuen fenòmens fisicoquímics a causa de l’acció de
la llum els devem a l’alquimista Albert el Gran (11931280), que va observar l’ennegriment de les sals de plata per acció de la llum. Durant el Renaixement es van
succeir diferents experimentacions a partir del descobriment del clorur de plata.
No va ser, però, fins a l’inici del segle xix, amb els
anglesos Thomas Wedgwood (1771-1805) i Humphrey
Davy (1778-1829), que es va produir un avenç en el camp
de la fotoquímica. Amb les seves investigacions, tots dos
autors van aconseguir obtenir fotogrames d’objectes o de
perfils col·locats sobre superfícies de paper o de cuir clar
untades de sals de plata. A desgrat seu, però, van fracassar en les temptatives de conservar intactes aquestes
imatges, que s’alteraven ràpidament amb la llum.
És en aquest context on cal situar les diferents
temptatives que aconseguirien capturar i fixar la imatge formada a l’interior de la càmera obscura.
El primer que va obtenir avenços significatius va ser
Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833). En el seu afany
per millorar el procediment de la litografia, a partir del
1816 va iniciar experimentacions per obtenir dibuixos
per acció de la llum i reemplaçar, així, el dibuix manual
sobre la pedra.
Els seus reduïts èxits amb el clorur de plata van fer
que experimentés amb el betum de Judea (una substància fotosensible) dissolt en oli d’espígol i estès sobre plaques de vidre i metall, i va obtenir imatges que
17

va denominar heliografies (‘escriure o dibuixar amb el
sol’). Amb aquest procediment, l’ajuda d’una càmera
obscura i un temps d’exposició superior a les vuit hores, el 1826 va prendre una vista de l’exterior d’un pati
coneguda amb el nom de Point de vue du Gras.
Aquest mateix any 1826 va entrar en contacte amb
Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). Daguerre, inventor del diorama el 1822, havia utilitzat profusament la càmera obscura per dibuixar decorats i s’havia
interessat per la manera de fixar aquestes imatges projectades per la llum. Després d’una primera trobada a
París (1827), Daguerre i Niepce van decidir associar-se
i van signar un contracte el 14 de desembre de 1829.
Tots dos van continuar les seves experimentacions,
truncades en el cas de Niepce per la seva mort, l’any
1833. Durant aquests anys Daguerre va descobrir que
la imatge latent en el iodur de plata, pràcticament no
visible en sortir de la càmera, es podia reforçar mitjançant l’exposició a vapors de mercuri. El 1837 va descobrir que aquestes imatges es podien fixar submergint
les plaques de coure en una solució de sal comuna en
aigua calenta. El resultat era un positiu directe de càmera i, per tant, una imatge única no reproduïble.
A partir d’aquest moment, es va iniciar tot un procés que va culminar al mes de juny de 1839, quan el
govern francès va acordar atorgar una pensió vitalícia de 6.000 francs anuals a Daguerre (i una altra de
4.000 francs a Isidor Niepce, fill de Nicéphore Niepce)
i oferir el descobriment del daguerreotip al món.
18

Les dades existents posen en evidència el ràpid èxit
del nou procediment. L’any 1846, la venda anual a París
(una ciutat que ja havia superat el milió d’habitants) de
càmeres daguerreotípiques arribava als 2.000 aparells i
a les 500.000 plaques. Als Estats Units s’ha calculat que
l’any 1850 ja existien 2.000 daguerreotipistes, que l’any
1853 van fer un total de 3.000.000 de daguerreotips.
S’estima que entre el 1840 i el 1860 es van superar els
30.000.000.

Daguerreotip (1839-1860). Retrat de família. Col·lecció Joan
Basseda. Ajuntament de Girona (CRDI).

En els mateixos anys en què Daguerre treballava
per enllestir el seu descobriment, a Anglaterra Willi19

am Henry Fox Talbot (1800-1877) utilitzava la càmera obscura en les seves composicions de pintor amateur, i a partir del 1833 va experimentar amb la fixació
d’imatges sobre papers impregnats de nitrat de plata,
els quals va denominar dibuixos fotogènics (presentaven els valors invertits, és a dir, estaven en negatiu). A
partir del 1839, i arran de conèixer els descobriments
de Daguerre, Talbot va comunicar a la Royal Society de
Londres i a l’Acadèmia de Ciències de París els resultats que havia obtingut i va anomenar, per consell del
seu amic John Herschel (1792-1871), les seves imatges
per primera vegada amb la paraula fotografia.
Els avenços obtinguts el 1840, que li van permetre
el desenvolupament de la imatge latent obtinguda a
l’interior de la càmera obscura (circumstància que va
aconseguir reduir a escassament deu segons el temps
d’exposició), li van possibilitar patentar, el 1841, el
procediment que va batejar amb el nom de calotip (del
grec kalos, que significa ‘bellesa’).
Històricament, doncs, Fox Talbot va descobrir la
còpia fotogràfica, ja que dels seus negatius es podien
obtenir diversos positius, fonament del que posteriorment serà la fotografia.
En poc més de trenta anys, fins a l’adopció gairebé
generalitzada del procediment al gelatinobromur, es van
succeir diferents descobriments i aportacions que, d’una
banda, mostren l’èxit amb el qual va ser rebut el descobriment de la fotografia i, de l’altra, els increïbles avenços
tècnics experimentats en tan poc espai de temps.
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Principals procediments fotogràfics
DAGUERREOTIP 1839 - 1860

Patentat per: Louis-Jacques Mandé Daguerre
(1787-1851)
Positiu directe de càmera. Monocrom
Suport: metall (placa de coure platejada; argent)
Procediment: a partir de l’aplicació de vapors de
iode sobre una placa de coure a la qual prèviament
s’havia amalgamat en una de les cares una làmina fina
de plata polida, s’obtenia, en aquesta superfície, iodur
de plata. En exposar aquest material fotosensible a la
llum a l’interior de la cambra, es produïen una sèrie de
reaccions químiques al lloc on incidia la llum. Quan
havia acabat l’exposició (des de quinze a trenta minuts
al principi fins a deu segons el 1855), a la placa s’hi
aplicaven vapors de mercuri (d’alta toxicitat) per fer
aparèixer la imatge (revelatge), que posteriorment es
fixava, inicialment amb una solució calenta de sal comuna i més tard amb hiposulfit de sodi. La imatge que
s’obtenia era única.
Aspecte extern: en general acostumen a anar encapsulats en un estoig. La imatge es veu en positiu
o negatiu segons l’angle de visió i la incidència de la
llum. Quan s’observa la imatge en negatiu, la superfície produeix l’efecte de mirall. La imatge resultant està
invertida lateralment.
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CALOTIP / TALBOTIP 1841-1850

Patentat per: William Henry Fox Talbot (18001877)
Negatiu. Monocrom
Suport: paper
Procediment: a partir de la sensibilització d’un
paper amb iodur de plata (sovint encerat o oliat per
augmentar-ne la transparència), aquest paper s’introduïa a l’interior de la càmera. Després d’una exposició
de 5-10 minuts, s’obtenia una imatge molt poc visible
(imatge latent) que seria perceptible després del revelatge amb galonitrat de plata.
Aspecte extern: es tracta d’una imatge negativa sobre paper. Les còpies obtingudes per contacte sobre un
altre paper sensible, és a dir, còpies que provenen de
positivar un calotip negatiu, també reben el nom de
calotips. La imatge obtinguda és un positiu per ennegriment directe (POP, de la denominació anglesa printing out paper).
En relació amb el daguerreotip, se’n pot destacar la
reproductibilitat, la fragilitat més petita del suport i la
rapidesa de realització. Per contra, té menys sensibilitat (circumstància que als seus inicis va limitar-ne l’ús
en el retrat) i un cert desenfocament a causa de la textura de la pasta de paper.
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PAPER A L’ALBÚMINA 1850 - 1900

Descobridor: Abel Niépce de Saint-Victor (18081870) i Louis Désiré Blanquart-Évrard (1802-1872)
Positiu. Monocrom
Suport: paper
Procediment: l’albúmina s’obtenia a partir de batre
clares d’ou amb sal, i es deixava reposar fins que es
tornava novament líquida. A continuació, s’amarava
d’albúmina un paper extremadament fi, es deixava
assecar i se sensibilitzava amb un bany de plata, que
reaccionava amb el clorur formant clorur de plata.
L’exposició es realitzava pel contacte directe del negatiu amb el paper exposat a la llum solar, amb la qual
cosa s’obtenia una imatge positiva d’ennegriment directe (POP). Per processar la imatge, es rentava amb
aigua, es fixava (tiosulfat) i generalment es virava.
Aspecte extern: la capa independent que produïa
l’albúmina sobre la superfície del paper permetia més
contrast i densitat de la imatge i una superfície brillant.
En general, i a causa de l’extrema finor, els positius a
l’albúmina es presenten muntats en suport secundari,
de cartolina o cartró. Si no és així, estan completament
enrotllats a causa de la contracció de l’albúmina en assecar-se. Aquest comportament de l’albúmina explica
el freqüent clivellat de l’emulsió en les adherides a suports secundaris. Les reaccions de l’albúmina provoquen un engroguiment general (tot i que el to original
era porpra, marró o marró vermellós) i un cert esva23

ïment de la imatge. A partir del 1860 es va comercialitzar paper albuminat, amb la qual cosa el fotògraf
només havia de sensibilitzar-lo.
A partir del 1854, André-Adolphe Disderi (18191890) va patentar i va popularitzar la carte de visite,
retrats positivats a l’albúmina d’un format d’imatge
aproximat, ja en suport secundari, de 6,3 × 10,2 cm,
tot i les diferents variacions que presenten els diversos models apareguts (Cabinet, 1866-1867, 11 × 17
cm; Victoria, 1860, 8,3 × 12,2 cm; Promenade, 1875,
10,8 × 21 cm; Boudoir, 1875, 13,4 × 21,5 cm; Imperial,
1875, 17,5 × 25 cm).
COL·LODIÓ HUMIT 1851 - 1880

Descobridor: Frederick Scott Archer (1813-1857)
Negatiu. Monocrom
Suport: vidre
Procediment: el col·lodió (nitrat de cel·lulosa dissolt en alcohol i èter) és una substància enganxosa que
s’adhereix bé al vidre i absorbeix les sals de plata. S’estenia sobre una placa de vidre i, mentre es mantenia
humit (moment en el qual té la particularitat de ser
sensible a la llum), se sensibilitzava amb un bany de
nitrat de plata i, mitjançant un xassís especial, la placa s’exposava a l’interior de la càmera. El revelatge era
molt tòxic a causa de l’ús de cianur potàssic per fixar-lo
i de l’existència d’àcid acètic en un dels productes del
revelador. Si es barregen cianur i àcid acètic, el resultat
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és àcid nítric. El col·lodió requeria una gran agilitat en
la preparació de les plaques, ja que la volatilitat de l’èter
reduïa a menys de 15 minuts totes les fases del procés.
Aspecte extern: la imatge presenta un color crema que
pot tenir una tonalitat des del groc fins al marró. Els
gruixos dels vidres i les seves vores poden ser irregulars perquè el suport no estava estandarditzat ni es comercialitzava. Atenent que el positiu era per contacte
(POP), les plaques podien ser de gran format.
AMBROTIP (POSITIU DE COL·LODIÓ) 1854 - 1860

Descobridor: Gustave Le Gray (1820-1862) Frederick Scott Archer (1813-1857)
Patentat per: James Ambrosse Cutting
Positiu directe de càmera (negatiu subexposat).
Monocrom
Suport: vidre
Procediment: es tracta de plaques negatives al col·
lodió subexposades que, muntades sobre una superfície fosca o negra (tela o paper), apareixien en positiu.
Són imatges directes de càmera i, a causa de la subexposició, no permeten fer-ne còpies; és a dir, són peces
úniques.
Aspecte extern: en general s’acostumen a presentar en capses i marcs i tenen certa similitud amb els
daguerreotips. A diferència d’aquests, però, la seva
imatge sempre es veu en positiu independentment de
25

l’angle d’il·luminació, no presenta inversió lateral ni la
seva superfície produeix l’efecte de mirall. La imatge
(majoritàriament retrats) presenta poc contrast i un
color cremós o gris. Molts van ser acolorits, i al final
del seu processament freqüentment s’envernissaven.
FERROTIP (POSITIU DE COL·LODIÓ) 1856 - 1920

Descobridor: Adolphe Alexandre Martin (18261892)
Patentat per: Hamilton Smith
Positiu directe de càmera. Monocrom
Suport: metall (llautó o ferro)
Procediment: és una variant del procés de col·lodió
humit que s’estenia sobre una planxa de ferro envernissada o lacada de negre per tots dos costats.
Aspecte extern: quan van encapsulats poden presentar una certa confusió amb els ambrotips, però no amb
els daguerreotips, perquè no tenen reflex especular. La
imatge, sovint envernissada al final del procés, és bastant plana, amb tons grisencs i poc contrast. Els formats
poden ser molt variables, ja que es tallaven amb tisores.
El preu assequible i el fet de poder enviar-los per correu a causa de la seva poca fragilitat els van atorgar una
gran popularitat.
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GELATINOBROMUR (del 1878 al present)

Descobridor: Richard Leach Maddox (1816-1902)
Negatiu. Monocrom
Suport: vidre, 1871 - c.1975, Richard Leach Maddox (1816-1902); paper (rotlle), 1886-1889, George
Eastman (1854-1932); plàstic (nitrat de cel·lulosa en
placa rígida), 1889, John Carbutt; plàstic (rotlle de nitrat de cel·lulosa en format superior a 100 mm), 18891940, George Eastman i Henry M. Reichenbach; plàstic (nitrat de cel·lulosa en placa flexible), 1913-1939,
Eastman Kodak; plàstic (diacetat de cel·lulosa), 1923
- c. 1950; plàstic (triacetat de cel·lulosa), del 1948 al
present, i plàstic (polièster), del 1965 al present.
Procediment: inicialment, partia d’una emulsió de
bromur de cadmi i d’una solució a parts iguals de gelatina i aigua. Un cop sensibilitzada amb nitrat de plata,
s’estenia sobre el vidre i es deixava assecar.
Les successives millores en l’emulsió, l’aparició de
les primeres màquines per estendre-la uniformement
sobre el vidre, el fet que els negatius un cop produïts
mantinguessin durant molt temps les propietats fotogràfiques, l’aparició (1888) de la càmera Kodak 100
Vista amb rotlle de paper, l’ús a partir del 1889 dels suports plàstics (tot i els problemes del nitrat de cel·lulosa, inflamable, a la venda fins al 1940, i del diacetat de
cel·lulosa, amb la síndrome del vinagre) i, finalment,
el revelatge químic, n’han permès l’ús fins als nostres
dies.
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Aspecte extern: les plaques seques de gelatina són
les més comunes. A diferència de les de col·lodió humit (tons marrons i càlids), les de gelatina són fosques
(negres) i l’emulsió està estesa a la placa d’una manera
regular.
CIANOTIP 1880 - 1939

Descobridor: John Herschel (1792-1871)
Positiu. Monocrom
Suport: paper
Procediment: el paper se sensibilitzava aplicant-hi
amb un pinzell pla una barreja composta de citrat fèrric amoniacal (verd) i ferricianur de potassi. Un cop
eixut (en la foscor), s’exposava al sol en contacte amb
el negatiu (procés d’ennegriment directe, POP) i posteriorment es rentava amb aigua corrent per eliminar les
sals que no havien estat reduïdes.
El fet de no utilitzar sals de plata permetia que la cianotípia requerís productes més barats en comparació
amb qualsevol altra tècnica fotogràfica.
Aspecte extern: la imatge es troba embeguda en les
fibres del paper. L’existència de ferrocianur ferrós en
la composició de la imatge li confereix el característic color blau Prússia. L’aspecte és mat, i en general es
mantenen força inalterables al pas del temps.
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PAPER AL GELATINOBROMUR DE PLATA
del 1885 al present

Descobridor: Peter Mawdsley
Positiu. Monocrom
Suport: paper (a partir del 1968, paper RC)
Procediment: l’augment de la producció fotogràfica i la reducció gradual de les pel·lícules fotogràfiques
expliquen l’ús i l’èxit dels papers al gelatinobromur de
plata per revelar i ampliar les fotografies. L’emulsió de
gelatinobromur permet desenvolupar imatges latents
que s’han obtingut per projecció de negatiu, mitjançant revelatge químic, a partir del mateix procés que
s’utilitzava d’una manera genèrica abans de la fotografia digital: l’ampliadora projecta (exposa) la imatge
del negatiu sobre el paper fotosensible i l’impressiona.
Un cop revelat, el desenvolupament acaba amb el bany
d’aturada, la fixació i el rentatge.
L’estructura del paper és de tres capes: paper, barita
i clorobromur o bromur de plata barrejat amb la gelatina. A partir del 1968 es comercialitza el paper RC
(resin coated), un paper plastificat de doble full que incorpora sobre cadascuna de les cares una capa de polietilè, en substitució de la barita. A l’Estat espanyol es
va introduir a partir del 1972.
Aspecte extern: la superfície pot ser brillant o mat.
La tonalitat sol ser neutra. Les fibres del paper no són
visibles al microscopi.
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PLACA AUTOCROMÀTICA / AUTOCROMS
1907 - 1935

Descobridor: Auguste Lumière (1862-1954) i
Louis Lumière i (1864-1948)
Positiu directe. Policrom
Suport: vidre o plàstic (a partir del 1931; en rotlle a
partir del 1933)
Procediment: tot i diversos intents anteriors, el mètode dels germans Lumière (descobert el 1904) va ser
el procediment més popular de fotografia en color i,
malgrat les dificultats de fabricació, va romandre amb
èxit al mercat fins a l’inici dels anys trenta del segle
xx. Basat en el sistema additiu de color, consistia a
recobrir una placa de vidre amb una capa acolorida
producte de la barreja de tres parts iguals de fècula de
patata tenyides de vermell taronja, violeta i verd. El
conjunt es recobria d’un vernís i d’una emulsió al gelatinobromur. A l’interior de la càmera fotogràfica, la
placa s’exposava a l’inrevés: la llum havia de travessar
el vidre abans d’arribar a la capa sensible.
Amb la utilització del suport de plàstic va adoptar
la denominació de Filmocolor, i posteriorment, quan
es va comercialitzar en rotlle, de Lumicolor.
Aspecte extern: de fet es tracta d’una diapositiva en
color en suport de vidre o plàstic. El format pot variar
entre els 4,5 × 6 cm i els 13 × 18 cm, incloent-hi els estereoscòpics. La imatge obtinguda és única.
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REVELATGE CROMOGÈNIC del 1935 al present

Descobridor: Leopold Godowsky Jr. i Leopold
Mannes. Eastman Kodak Agfa (1936)
Positiu o negatiu (a partir del 1939). Policrom
Suport: plàstic o paper (a partir de 1941; en suport
RC des del 1968)
Procediment: es basa en la formació del color mitjançant el sistema sostractiu. La descomposició de
la llum s’obté per la superposició de diverses capes
d’emulsió que actuen de filtre, cadascuna de les quals
és sensible a diferents parts de l’espectre de la llum.
No obstant això, a diferència del sistema additiu (autocroms), els colors de la imatge final se sintetitzen
químicament durant el revelatge, a partir de la reacció
produïda pels acobladors de color amb els productes
d’oxidació del revelador. L’ús de plata es limita només
al procés de fixació de la imatge, fet que dona com a
resultat una imatge final que no conté plata, sinó únicament els tints cromogènics que proporciona el color.
Els procediments pioners van ser les diapositives
Kodachrome (1935), Agfacolor (1936) i Ektachrome
(1940), de Kodak. Els primers negatius van aparèixer el 1939, també sota la denominació d’Agfacolor i,
posteriorment, el 1942, de Kodacolor.
Aspecte extern: la identificació dels primers procediments en relació amb els processos de pantalla en color (autocroms) està determinada pel suport de plàstic,
molt més reduït en els primers, i per la tonalitat.
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David Iglésias
ELS FONS DEL CENTRE DE RECERCA
I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (CRDI)
FOTOGRAFIES PER A UN RELAT HISTÒRIC

Els vint anys de trajectòria del Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge permeten fer diferents balanços,
centrats principalment en l’activitat documental, la
conservació, la difusió i la internacionalització del centre. Les dades, sempre objectives, són testimonis d’una
tasca planificada que persegueix els objectius fundacionals i que es caracteritza per la continuïtat dels projectes. Tota aquesta activitat gira entorn del patrimoni
fotogràfic generat a partir de l’activitat de la mateixa
institució, l’Ajuntament de Girona, però sobretot format a partir de les donacions de particulars, d’associacions i d’empreses: un total de seixanta-vuit conjunts
que sumen quasi tres milions de fotografies. Aquesta
és la base real per configurar relats entorn de la fotografia que han de permetre, almenys parcialment, un
discurs panoràmic sobre la història de la fotografia a la
ciutat de Girona.
Aquestes fotografies constitueixen el substrat mitjançant el qual, juntament amb els esforços esmerçats
en la recerca, s’ha de poder assolir un estadi sòlid en el
coneixement de la fotografia a la ciutat per tal de crear un discurs continuat i consistent. Es pot fer esment
d’alguns treballs importants, com els d’Emili Massanas, l’investigador més prolífic, i també els del conjunt
d’autors que han col·laborat en la col·lecció «Girona
Fotògrafs», orientada a la valoració dels treballs fotogràfics, i que han aportat noves dades per comprendre
la fotografia a la ciutat.
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Mentrestant, partint d’aquests fonaments i molt
especialment dels fons fotogràfics, podem destacar
aspectes importants de diferents àmbits que, si bé no
ens permeten construir un relat històric continuat i
complet, sí que ens ofereixen una visió prou àmplia i
il·lustrada del que han estat aquests cent seixanta anys
de fotografia a Girona, des de les primeres imatges del
1842 fins a la defunció globalitzada de finals del segle
xx, quan la tecnologia digital va engolir la fotografia en
el magma encara indefinit de la tecnologia de la imatge.
Per orientar bé la recerca sobre els nostres fons, és
important tenir present que la història de la fotografia
pot prendre orientacions molt diferenciades segons si
es posa l’accent en el fet tecnològic, el social, l’artístic, l’industrial, etc. Originàriament, les històries de la
fotografia se centraven, bàsicament, en les diferents
tècniques, i d’aquesta manera es van assolir alguns treballs de mèrit, alguns dels quals s’han constituït com
a verdaderes obres de referència (cal destacar l’obra
monumental del director de l’Escola Imperial de Fotografia de Viena Josef Maria Eder, que va escriure una
història de la fotografia el 1890). Però és justament
aquesta consideració de fenomen universal el que va
comportar la creació de nous discursos. En la història
de la fotografia de Beaumont Newhall (1938), per primera vegada es posava el focus en la imatge i els autors
i s’introduïen judicis estètics sobre fotografia, fet que
li va valer el reconeixement general de la comunitat
científica. Van seguir la mateixa línia, uns quants anys
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més tard, Helmut i Alison Gernsheim en la seva Història de la fotografia (1955), obra també de referència
pel seu plantejament teòric. A partir d’aquests treballs,
la història de la fotografia va prendre una nova orientació, més d’acord amb les tesis que aportaven aquests
autors, alhora que s’apagava la concepció monogràfica
que havia dominat l’escena historiogràfica fins llavors.
Aquestes consideracions s’haurien de tenir en
compte a l’hora de plantejar una història de la fotografia a Girona i potenciar una recerca interdisciplinària
que s’impliqui en processos de significació, que contextualitzi la producció, que aporti noms propis, que
analitzi comportaments i tendències (tant des del punt
de vista dels productors com dels consumidors), que
situï els esdeveniments més rellevants i els expliqui i
que, sobretot, prengui en consideració l’enfocament
polièdric que el tema requereix, tot acceptant que en
un àmbit geogràfic o cultural concret, com pot ser una
ciutat, la producció fotogràfica difícilment es pot vincular a una tradició artística local, ja que preval l’homogeneïtat estètica que imposa la tècnica.
Mentre tot això es consolida, i de fet aquest mateix cicle de conferències ja suposa un pas endavant
important en la recerca, disposem de la solidesa dels
coneixements que emanen dels nostres fons i col·leccions. L’apropament a un substrat documental tan ampli
i diversificat il·lumina sobradament qualsevol aspecte
de la relació entre la fotografia i la ciutat de Girona, i
proporciona les vies adequades per endinsar-se en l’es37

tudi dels diferents vessants necessaris per donar entitat
al relat històric.
Els retrats d’estudi
L’obertura de la galeria de Ramon Massaguer el 1861,
la primera de caràcter fix a la ciutat, representa la confirmació de l’arrelament de la fotografia, ja que, a partir
d’aquesta dècada, el negoci de la fotografia tindrà una
presència constant i creixent. I parlem de negoci perquè el fet comercial és del tot decisiu per a la normalització de la pràctica fotogràfica. L’evolució tecnològica és un cop més determinant, ja que, si fins a aquest
moment la daguerreotípia havia estat al servei de la
classe burgesa, les possibilitats del binomi col·lodió
humit - albúmina (els procediments fotogràfics per al
negatiu i el positiu, respectivament, a partir del 1850)
i la possibilitat de disposar de formats econòmics van
fer possible que la població accedís al retrat personal,
quelcom del tot imprevisible abans del descobriment
de la fotografia, quan la representació del propi rostre
en les miniatures era exclusiva de l’aristocràcia.
En la popularització de la fotografia, doncs, tenen
una incidència important i directa l’aparició del negatiu de col·lodió, els diferents formats de presentació
que es van anar introduint en el mercat i, molt especialment, el format de targeta de visita (carte de visite). El
descobriment del col·lodió humit, el 1851, va suposar
una revolució, ja que feia possible, per primera vegada,
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l’obtenció d’un negatiu sobre un vidre de gran nitidesa
que permetia fer-ne diverses còpies, cosa que li donaria supremacia sobre els procediments contemporanis
(entre els quals trobem, principalment, el calotip negatiu i el daguerreotip). Quant als formats de presentació, el 1854 Disderi va patentar la targeta de visita,
un format de 10,5 × 6,5 cm que representava una gran
disminució dels costos de producció i, per tant, del
preu final. Apareixerien altres formats populars, com
els Cabinet (16,5 × 10,5 cm), Victoria (8 × 12,5 cm),
Promenade (10 × 18 cm), Boudoir (13,5 × 21,5 cm) i
Imperial (17,5 × 25 cm), entre d’altres, però el domini
de la targeta de visita en el retrat va ser absolut gairebé
fins a l’aparició del format postal. Tots aquests canvis
van ser claus per a la democratització de la fotografia.
En els anys seixanta del segle xix, també va ser important l’aparició de firmes en el revers de les fotografies, perquè representava la fi de l’anonimat. Aquest
fet és molt significatiu, ja que l’autor o la galeria adquirien rellevància social. A més, les firmes van anar
agafant protagonisme i les tipografies del dors cada
vegada eren més vistoses i incloïen, quan era possible,
els mèrits acumulats, com ara premis o títols diversos.
Aquest fenomen s’observa en les fotografies de Ramon
Massaguer, algunes de les quals no tenen autoria identificada. En canvi, el seu germà Joaquim Massaguer
(alcalde de Girona del 1869 al 1872), que va tenir galeria pròpia a partir del 1864, ja va firmar tots els retrats de la galeria en qualitat de propietari.
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Els estudis de fotografia van experimentar una
gran prosperitat a la segona meitat del segle xix, com
demostren les nombroses obertures de galeries en
aquests anys. A la dècada dels seixanta hi ha localitzades, a més de la de Ramon Massaguer (1861-1865),
al número 14 de la plaça Independència, i la de Joaquim Massaguer (1864-1867), al carrer Miquel Oliva
i Prat, la de Belluga i Unal (1867-1868), a la travessera
de l’Auriga, la de Dalmau i Boadella (se’n desconeixen
les dates exactes), també al número 14 de plaça Independència, i la d’Unal i Marca (1867-1870), al número 3 de la plaça Independència. A la dècada següent
trobem la de Tomàs Bernardi Boadas (1874-1877) i la
de Ròmul Comas (1877-1893), ambdues a la rambla
de la Llibertat, i la de Bartomeu Serra (1878-1884), al
número 3 de la plaça Independència. En total es comptabilitza que més d’una vintena de galeries (la major
part representades a la col·lecció de l’Ajuntament de
Girona) van operar a la ciutat en algun moment del segle xix, quan la ciutat tenia prop de 15.000 habitants,
unes xifres prou reveladores de la rellevància del retrat
personal a la societat gironina.
D’aquestes galeries, es pot destacar la dels Unal per
haver estat una de les pioneres i per la seva durada en el
temps. El seu fundador va ser Amis Unal Alà, un barceloní que, havent passat per Figueres, es va establir a
Girona el 1866 i va compartir galeria primer amb Lluís
Antoni Belluga i després amb Tomàs Marca. El 1877,
després d’una nova temporada a Barcelona, va fixar el
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seu estudi al carrer Abeuradors, on es va convertir en
un nom destacat de la fotografia gironina. Més endavant es va traslladar a la plaça Constitució (plaça del
Vi), on ja va disposar de l’ajuda dels seus nebots Octavi
i Emili Unal Ricoma. Octavi va continuar el negoci,
i després ho va fer el seu fill Octavi Unal Anchelergues, fins al tancament definitiu l’any 1983. En resum,
es tracta d’una nissaga d’una trajectòria centenària que
ha deixat un llegat molt valuós a la ciutat.
Però la vigència del retrat d’estudi no finalitzaria amb
l’esplendor del segle xix, sinó que continuaria al llarg
del segle xx, amb constants obertures i tancaments de
galeries, algunes de les quals adquiririen certa rellevància. És el cas de Foto Lux (1916-1988), una societat
formada inicialment pels fotògrafs Joan Barber i Joan
Peraferrer, que el 1923 es van traslladar a la galeria del
carrer de la Cort Reial i que es va dissoldre el 1934.
Pereferrer va continuar amb la galeria fins a finals dels
seixanta, quan el va rellevar el seu gendre Joan Sabench
fins al 1988, mentre que Barber es va instal·lar a la rambla de la Llibertat i en retirar-se la galeria va continuar en mans del seu fill Enric fins a l’any 1987. També
van tenir relleu familiar la galeria oberta per Sebastià
Martí Roura, el 1940, al carrer Cort Reial, en què va
treballar fins al 1980 i que va ser clausurada pel seu fill
Sebastià Martí Calvo el 2000; la de Foto Sans, inaugurada per Narcís Sans al voltant del 1945 al carrer Ciutadans, que posteriorment es traslladaria a la pujada del
pont de Pedra i que va tenir la continuïtat dels seus fills
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fins a l’any 2008, i El Globo, un establiment d’òptica i
drogueria creat per Francesc Boladeras el 1914, que a
l’inici de la dècada dels quaranta introduiria una secció
de fotografia que s’acabaria imposant i en què el seu
fill Josep Maria seguiria treballant fins al 2004, quan
va tancar definitivament el negoci. En altres casos, les
galeries seguien en funcionament però se’n transferia
l’activitat. És el cas de la de Josep Jou, activa entre el
1920 i el 1944 a l’avinguda Sant Francesc (pont de Pedra), que es va instal·lar a la galeria d’Antoni Garcia, o
la de León, al carrer Ciutadans entre el 1925 i el 1927,
que es va establir a la galeria d’Emili Unal. La llista de
galeries podria ser molt llarga i només n’hem esmentat
algunes de les més importants, ja que el retrat d’estudi
seguiria vigent malgrat els canvis tecnològics i socials
i l’aparició de competències amenaçadores, com els retratistes ambulants, les cabines de fotografia instantània i, ja en el segle xxi, la fotografia digital.
Hi ha documentada la instal·lació d’alguna cabina de fotografia instantània, com la de René Sevestre
Rousseau (que feia dos anys que també estava instal·lat
de manera fixa a la Devesa) a la plaça de Sant Agustí el 1935, al mateix indret on s’instal·laria Ricard Pla
a finals dels anys quaranta. Ramon Martí Oro ho feu
al carrer Ciutadans a partir del 1942, i posteriorment
també va treballar com a retratista ambulant. Segurament, però, una de les figures més conegudes entre
aquests retratistes de carrer, anomenats també leiqueros, va ser Martí Massafont, que compaginava la fei42

na de fotògraf amb la de dependent d’una ferreteria.
Massafont treballava els caps de setmana i en indrets
molt concrets, com el pont de Pedra; llocs de pas que
li asseguraven la feina, ja que l’oferta de retrats al carrer a un preu inferior li permetia competir amb les galeries oficials. La prosperitat de la fotografia ambulant
en aquestes dècades va provocar que les sol·licituds a
l’Ajuntament per treballar al carrer fossin nombroses
i que Martí Massafont hagués de compartir escenaris i clientela amb altres professionals com Francesc
Muñoz, Joan Pujol, Pere Estrach, Antoni Muñoz Leon,
Just Zamorano, Genero González, Josep Maria Font,
Valentí Sánchez, Joan Simon o Juli Torres Monsó, que,
posteriorment, disposaria de galeria pròpia (aquests
noms apareixen mencionats en les actes dels plens dels
anys cinquanta i seixanta perquè per exercir de fotògraf ambulant calia una autorització de l’Ajuntament).
Tots van practicar una fotografia de supervivència,
però la seva feina a peu de carrer els ha convertit, amb
els anys, en vertaders cronistes de la societat gironina
de la seva època.
Els retrats d’estudi són profusament representats al
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), on
es conserven parcialment els arxius de les principals
galeries: Fotografia Unal (1867-1983), Foto Lux (19151988), Josep Jou (1900-1944) i Narcís Sans (19401985). El centre també disposa del fons Foto-Cine
Morillo (1956-2001), però no en conté ni els retrats
d’estudi ni els reportatges de casament. Bàsicament
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conté fotografia d’encàrrec i de seguiment de diferents
aspectes de la vida econòmica, cultural i social de la
ciutat de Girona i d’altres poblacions de la província.
Quant al retrat de carrer, està àmpliament representat
en el fons de Martí Massafont (1947-1978).
Els precedents fotogràfics: el testimoni imprès
La publicació de dos daguerreotips, l’any 1842, marca
uns precedents ben anteriors, perquè, com ja s’ha dit,
l’arrelament real de l’activitat no es produeix fins a la
dècada dels seixanta. Aquestes imatges, atribuïdes al
fotògraf barceloní Ramon Alabern, van ser publicades
en el llibre de Francesc Pi i Margall España, obra pintoresca: Cataluña (1842) i van ser impreses per Antoni
Roca amb la tècnica de l’aiguafort. Aquest fet era habitual en una època en què la reproducció mecànica
de les imatges fotogràfiques encara no era possible. De
totes maneres, el procés era costós i laboriós, i es preferien les litografies fetes a partir del daguerreotip.
Aquestes són les úniques imatges daguerreotípiques
d’exteriors que es coneixen de la ciutat, on el contacte
amb aquesta tècnica va ser escàs. Està documentada la
visita d’una autora francesa el 1849, Maria Senges, que
es va anunciar a El Postillón per fer publicitat de la seva
activitat com a retratista, alhora que oferia formació
per a qui volgués introduir-se a la nova tècnica. Però
no hi va haver cap galeria fixa, ja que els preus eren
molt alts i a la ciutat no hi havia una classe burgesa que
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constituís una clientela suficient per al manteniment
d’aquest negoci, més propi d’una societat industrialitzada. Per a l’obtenció d’imatges fotogràfiques d’exteriors, caldria esperar fins a la dècada dels seixanta,
quan van començar empreses d’àmbit peninsular per a
la difusió del patrimoni històric.
La divulgació de la fotografia, però, principalment
es va fer a partir de les tècniques del gravat, una pràctica que va tenir continuïtat fins gairebé a final de segle,
ja que l’evolució tecnològica no va fer possible la integració de la imatge fotogràfica a la impremta, a través de les tècniques fotomecàniques, fins al 1880. Per
tant, les imatges publicades d’aquest període sempre
presenten el filtre tecnològic corresponent, amb una
incidència determinant en l’estètica de la imatge. L’anàlisi de revistes il·lustrades de l’època ens permet constatar aquest fenomen. Un bon exemple el trobem en
les fotografies d’Amís Unal publicades a La Ilustración,
el 1889, algunes de les quals coneixem en la forma original, fet que ens permet apreciar la transformació estètica del gravat.
Aquests precedents mostren l’existència d’una relació amb la fotografia des del moment inicial, encara
que poc significativa, ja que, per raons econòmiques,
estructurals i ideològiques, la ciutat era bastant aliena a fenòmens modernitzadors. En tot cas, la recerca
d’aquestes imatges bàsicament és una tasca hemerogràfica, adreçada a la imatge impresa, perquè gairebé
no en tenim testimonis fotogràfics.
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És més important el rol que van assumir determinats personatges gironins en els primers anys de l’invent. El cas més destacat és el del diputat Joan Maria
Pou i Camps, que va participar en la realització del
primer daguerreotip que es va fer a Madrid, el 1839,
i que va finançar la traducció del manual de Daguerre
feta pel banyolí Joaquim Hysern. Amb ell, la ciutat de
Girona vinculava el seu nom a un dels descobriments
més revolucionaris de l’època contemporània.

Reproducció en mitja tinta en una revista del 1892. L’original és
un paper a l’albúmina de Joan Martí (1877), fet que demostra l’escassetat d’imatges d’exteriors de l’època.
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Fotògrafs forans: el primer reportatge de la ciutat
La primera fotografia coneguda i conservada de Girona data del 1852. És un paper a la sal fet a partir d’un
calotip (negatiu en paper) que es conserva a la Biblioteca Nacional d’Irlanda. Es tracta d’una vista del riu
Onyar, concretament del lloc on a partir del 1877 es
troba el pont de les Peixateries Velles. En aquesta imatge, però, en lloc del pont de ferro de Gustave Eiffel hi
ha un pont de fusta d’aspecte bastant precari que connecta les cases d’ambdues ribes. L’autor de la fotografia és Franck, nom amb el qual era conegut François
Gobinet de Villecholes, un fotògraf francès que l’any
1849 es va establir a Barcelona, on va muntar un estudi
fotogràfic de gran prestigi.
Una altra fotografia que es conserva és feta quinze
anys més tard, el 1867, i també constitueix un fenomen aïllat. És obra de José Martínez Sánchez i va ser
publicada en el catàleg del fotògraf francès instal·lat a
Madrid Jean Laurent. Es tracta d’una fotografia a l’albúmina de format 23 × 34 cm, obtinguda per contacte
directe a partir d’un negatiu de col·lodió humit i de la
qual es conserven tres originals al CRDI. El negatiu
es conserva a l’IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España), a Madrid, i forma part de l’arxiu Ruiz
Vernacci. S’emmarca en un projecte d’abast peninsular
que tenia com a objectiu donar a conèixer el patrimoni
històric i monumental. Girona oferia un escenari notable per als fotògrafs interessats en aquest patrimoni
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i aquesta circumstància va propiciar que alguns professionals s’hi desplacessin per captar-ne imatges. Les
imatges de monuments i d’obres d’art s’havien convertit en uns altres focus d’interès per als fotògrafs, encara
que es tractava d’una tasca més feixuga que el treball
d’estudi, per les dificultats tècniques amb què es trobaven a l’hora de fer fotografies a l’exterior. En aquests
primers anys, sortir de l’estudi obligava a haver de traginar el laboratori, ja que el procediment complet s’havia de fer sobre el terreny.
Entre els fotògrafs forans que es van interessar per
la ciutat de Girona trobem Joan Martí. La feina que
va dur a terme entre els anys 1876 i 1877 és, sens dubte, la insígnia de l’època del col·lodió a la ciutat, pel
tractament innovador de la fotografia urbana i per la
presentació en format àlbum, alhora que representa el
primer reportatge fotogràfic de Girona. Joan Martí era
un fotògraf barceloní reconegut que tenia galeria a la
capital des de finals del 1850 i que s’havia caracteritzat
per ser un professional emprenedor i innovador. Entre
els seus treballs més destacats es trobaven els àlbums
dedicats a Barcelona (1874) i a Montserrat (1875).
Un seguit de circumstàncies, no del tot esclarides, el
van portar a fer un tercer àlbum, aquest cop dedicat
a Girona, que es va publicar amb el títol de Bellezas
de Gerona (1877). La vinculació de Martí amb la ciutat s’explica pel fet de tenir la muller gironina, Dolors
Corrons Torrens, i la motivació per publicar aquest
nou treball segurament es deu a l’encàrrec que va re48

bre del capítol de la catedral. El resultat és un primer
àlbum centrat en el tresor de la catedral fet amb còpies
al carbó, editat per Vives i que va servir com a obsequi
de la ciutat al papa Pius IX. Paral·lelament, el mateix
editor va publicar un àlbum amb còpies a l’albúmina
destinat al gran públic que també es va distribuir per
entregues de làmines soltes.
Joan Martí va ser, doncs, un dels primers visitants
il·lustres, però la ciutat seria l’escenari per a molts fotògrafs de renom. Els seus treballs aporten diferents
mirades a llocs comuns, habitualment al barri vell, i
també documenten la vida social a la ciutat, alhora
que forgen icones identitàries. Entre aquests treballs,
trobem el del fotògraf francès Eugène Lefèvre-Pontalis, arqueòleg i professor de l’escola de Chartes, que va
visitar Girona a finals del segle xix, en un dels seus viatges per Europa, mogut per l’interès per l’arquitectura
medieval.
Encara ha estat més rellevant l’obra de l’alemany
Kurt Hielscher, que va recórrer Espanya durant els
anys de la Primera Guerra Mundial i que va publicar,
posteriorment, el llibre España incógnita (1921). En
aquest llibre, s’hi mostren dues imatges de Girona, una
de les quals es constituiria com una de les icones de
la ciutat: el punt de vista que ofereix el palau de Caramany i l’església de Sant Martí Sacosta des del peu de
les escales.
Un altre visitant destacat fou el fotògraf austríac
Màrius de Bucovich, que, a més de fer un reportatge
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fotogràfic d’un centenar de fotografies l’any 1933, algunes de les quals foren exposades a l’Ateneu de Girona
el mateix any, va deixar per escrit les seves impressions sobre la ciutat. El treball es va fer per encàrrec de
l’Ajuntament de Girona i amb l’objectiu fallit de promocionar la ciutat en revistes estrangeres.
També són remarcables els treballs periodístics de
Josep Maria Sagarra en l’època republicana; els reportatges d’Albert Louis Deschamps com a fotògraf
del bàndol nacional durant la Guerra Civil; les tres
fotografies que l’eminent fotògraf pictorialista Ortiz
Echague va incloure a la cèlebre publicació España,
pueblos y paisajes, de 1950; l’edició de postals del fotògraf pictorialista Antoni Campañà els anys cinquanta,
i el reportatge humanista de Jean Dieuzaide a partir
de les tres visites que va fer a Girona durant aquesta
mateixa dècada. Aquests només són una mostra dels
noms capitals de la fotografia catalana i internacional
que en algun moment es van interessar per la ciutat i
que, amb la seva aportació creativa, van col·laborar en
la projecció de la seva imatge. Tots els fotògrafs forans
esmentats en aquest text estan representats en els fons
i les col·leccions del CRDI. En alguns casos es disposa dels originals, com l’àlbum Bellezas de Gerona o la
fotografia de Martínez Sánchez. Quan es tracta de fotografies custodiades en altres centres, es disposa de
còpies fotogràfiques i, en pocs casos, únicament de còpies impreses en monografies.
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L’edició de postals
L’adopció i l’ús de la postal a principi del segle xx va
facilitar la possibilitat de comercialitzar fotografies de
tot tipus, amb predomini de vistes urbanes, paisatges
i monuments. Molts fotògrafs es van interessar per
aquest format i alguns s’hi van especialitzar, en un moment en què el negoci de la galeria ja no era tan pròsper, a causa, sobretot, de l’intrusisme professional.
A Girona no hi va haver autèntics postalers, en el
sentit en què hi van ser a Barcelona, però sí que es van
produir algunes temptatives que cal tenir en compte. És el cas de la Impremta Franquet, que a principi
de segle que va apostar per editar postals de Girona.
Competia, d’aquesta manera, amb noms il·lustres de
l’escena catalana que havien percebut la riquesa iconogràfica que oferia la ciutat i, en conseqüència, el potencial comercial. Entre aquests noms hem de destacar
els següents: el fotògraf parisenc instal·lat a Barcelona
Lucien Roisin, que tenia la botiga La Casa de la Postal
i que va ser qui va imprimir més edicions de Girona;
Àngel Toldrà Viazo, el propietari d’una botiga a Barcelona que posteriorment es va dedicar a l’edició i la venda de postals, sobretot de Barcelona i Catalunya, i que
es va fer popular per les postals impreses mitjançant
fototípia i signades amb les lletres A. T. V., i Josep Thomas Bigas, que va ser un dels membres fundadors de
la Societat Heliogràfica Espanyola, introductora de la
fototípia a l’Estat espanyol, i que el 1880 va obrir el seu
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propi establiment, que es convertiria en el productor
més important de targetes postals de l’Estat espanyol i
que publicaria centenars de postals de Girona.
El fotògraf palamosí Amadeu Mauri va ser un dels
pioners en l’edició de postals de Girona, ja que el 1901
en va publicar una sèrie que també seria comercialitzada en format àlbum. A Girona ciutat, l’editor més rellevant va ser J. Franquet, un llibreter que prèviament ja
havia venut targetes de visita al seu establiment, encara
que eren imatges de producció aliena. Amb el format
postal, assumia el procés d’edició i publicava tres sèries
dedicades a Girona que representaven més d’un centenar d’imatges. També van editar postals d’impressió
fotomecànica des del territori l’editorial Dalmau Carles Pla (DCP), Maria Pla Dalmau i un nombre important de fotògrafs, encara que aquests principalment ho
van fer utilitzant papers fotogràfics.
La major part de sèries de postals dels diferents
editors estan ben representades en les col·leccions del
CRDI. Cal destacar, per la varietat d’autors representats, la col·lecció Josep Bronsoms, formada per 1.842
postals, i el fons de la Impremta Franquet, amb més de
2.000 imatges, en què trobem la postal impresa i sovint
també el negatiu i alguna còpia de prova. El conjunt és
d’una riquesa considerable i una mostra notable de la
producció de postals en una ciutat com Girona.
És important recordar que hi va haver altres formats destinats al gran públic, anteriors a la postal, que
tingueren el seu moment d’esplendor i que van arrelar
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quasi de la mateixa manera a la societat del moment.
És el cas de la targeta de visita, ja comentada, que, tot i
que principalment servia per al retrat personal, també
es va utilitzar per al retrat comercial de famosos, vistes
urbanes, monuments i obres d’art. Però el precedent
més directe de la postal el trobem, probablement, en
l’estereoscòpia, que oferia la possibilitat de visualitzar
imatges en tres dimensions. Aquest format era apte
per contemplar paisatges i escenes de tot tipus: històriques, populars, eròtiques, etc. A Girona es van fer
algunes sèries en aquest format, de les quals es poden
destacar les editades per A. Martin de Barcelona.
Un altre format estàndard va ser el panoràmic, que
mereix una menció a part perquè precedeix la fotografia i sobreviu als canvis tecnològics, incloent-hi el digital. Hem d’entendre que la panoràmica és una imatge
popular però exclusiva, reservada des de sempre a la
creació professional i pensada per a l’experiència comunitària, des de l’espectacle de les pintures circulars
dels segles xviii i xix fins a les posteriors panoràmiques fotogràfiques. La característica que defineix la
imatge panoràmica és el camp de visió, a partir de 160°,
encara que s’accepta com a autènticament panoràmica
a partir dels 120°. Aquesta és la causa de l’interès per
aquest format, ja que presenta una visió equivalent o
superior a la visió humana, trenca els límits de representació tradicionals de la fotografia i reforça d’una
manera important la capacitat narrativa de la imatge
i, per tant, el component documental inherent. Aques53

tes característiques fan que sigui un format idoni per a
la representació de paisatges i un format preferent per
donar a conèixer el territori, sigui una ciutat, un paisatge natural o una mostra arquitectònica. La producció
de panoràmiques de Girona ha estat força moderada,
i la comercialització, escassa. Coneixem una trentena
de panoràmiques fetes amb diferents procediments
fotogràfics (sals de plata, sals fèrriques o tints) i amb
diferents tècniques de captació (sovint creades a partir d’imatges individuals), però que rarament han estat
publicades. L’autor més representatiu és Àngel Toldrà
Viazo (A. T. V.), amb només tres imatges.
La postal, la targeta de visita, l’estereoscòpia i la
panoràmica han estat formats fotogràfics fortament
arrelats a la societat i que tenen el denominador comú
de ser protagonistes destacats en la presentació formal
de la imatge. La postal i la panoràmica continuen vigents, encara que amb més dificultats per encaixar en
la nova cultura digital, en què els formats d’impressió
es multipliquen alhora que es dilueixen els suports
com a elements fonamentals de la fotografia entesa
com a objecte.
La fotografia d’afeccionat
Uns altres tipus d’imatges que presenten un interès
creixent són les dels fotògrafs afeccionats, que obren
una perspectiva diferent en l’aportació iconogràfica
i documental de la fotografia. El coneixement de les
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imatges d’aquests fons ens permet afirmar que l’entrada de la fotografia a les llars gironines es va produir d’una manera més selectiva que massiva, com a
la resta del país, i entre les famílies benestants, però,
sobretot, entre els professionals liberals. Un cop d’ull
als principals fons familiars del CRDI ens confirmen
aquesta tesi: Joan Masó, farmacèutic; Lleó Audouard,
dentista; Joan Carrera, escultor; Daniel Boschmonar,
procurador; Alberto Maroto, estadístic; Carles Batlle,
industrial.
Cal tenir present que les condicions que van afavorir
la pràctica de la fotografia fora de l’àmbit professional
van ser, principalment, d’ordre tècnic, a partir del moment en què el fotògraf es va veure alliberat d’assumir
la preparació dels materials i, opcionalment, del processament final. És a dir, la indústria proporcionava
plaques ja emulsionades i sensibilitzades, a punt per
poder ser utilitzades. Llavors, els processos de revelatge
i còpia els podia assumir un mateix, però també es podien portar a un laboratori que oferís aquests serveis.
L’empresa Kodak, fundada a Rochester (Nova York) el
1888, va engegar una campanya publicitària aquest mateix any amb el lema «You press the button we do the
rest» (‘Vostè premi el botó que nosaltres farem la resta’), en què limitava la responsabilitat del fotògraf únicament a la presa. No obstant això, van haver de passar
uns quants anys perquè els afeccionats d’arreu del món
s’iniciessin en la pràctica de la fotografia i hi aportessin
una nova dimensió social, cultural i, fins i tot, artística.
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La producció amateur, que als Estats Units es va iniciar a la darrera dècada del segle xix, a Girona la trobem
a partir del 1910. Aquest tipus de fotografia té unes característiques estètiques, unes temàtiques i uns aspectes
formals similars durant gairebé tres dècades. Els productors d’aquestes imatges eren, generalment, professionals liberals que adquirien una càmera, en molts casos
de format estereoscòpic, i que disposaven d’uns coneixements tècnics importants. Molts tenien laboratori propi,
on feien el revelatge i la còpia dels negatius en placa de
vidre. És important assenyalar que la figura de l’afeccionat d’aquesta època no és comparable al que serà posteriorment, ja que la implicació d’aquests pioners amb la
fotografia era molt més important a tots nivells.
A part de les consideracions tècniques, el que resulta realment interessant de la fotografia familiar és el
nou punt de vista que aporta per documentar l’entorn
més immediat i, també, per mostrar els interessos particulars. Aquests fotògrafs, a vegades amb poques pretensions estètiques, no es van veure condicionats pels
patrons de consum, ja que no tenien cap finalitat comercial i, en aquest sentit, podien treballar d’una manera més espontània. Els seus registres, doncs, es diferencien tant pel tema com per l’estètica. Joan Carrera,
per exemple, mostra clarament el seu interès per l’art
amb fotografies que reprodueixen obres artístiques i
altres de models que ell mateix utilitzava per a les seves escultures. Carles Batlle, d’altra banda, documenta
l’entorn industrial de la ciutat, mostrant la maquinària
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i els interiors d’algunes fàbriques. En tots els casos, trobem com a comú denominador les escenes familiars.
Dels autors esmentats, Joan Masó mereix una consideració a part perquè la seva obra com a afeccionat és
rellevant des del punt de vista temàtic i tècnic. La seva
temàtica preferent és l’excursionisme, que va practicar,
sobretot, per les comarques gironines. De fet, aquest
interès per l’excursionisme el va portar a constituir la
secció de fotografia del Grup Excursionista i Esportiu
Gironí l’any 1929. En el seu miler de clixés, trobem
imatges del Pirineu gironí i també de la Costa Brava.
Però l’aportació més important de Joan Masó és, sens
dubte, la realització de les primeres imatges fotogràfiques en color, mitjançant la tècnica de l’autocrom. És
un fet del tot transcendental, perquè la captura del color va ser una aspiració de la fotografia des dels orígens,
tot i que no es va aconseguir fins a principi del segle
xx, quan els germans Lumière van patentar l’autocrom
i en van comercialitzar les plaques. Joan Masó va fer
vint-i-una imatges en color, de les quals en coneixem
divuit, entre els anys 1922 i 1923. Malgrat l’assoliment
d’aquesta fita, la fotografia continuaria sent en blanc
i negre durant molts anys, ja que fins al 1940 no trobem còpies impreses en color. A Girona, el color començaria a tenir presència a la dècada del 1960 i aniria
guanyant mercat d’una manera gradual, en un context
que no tenia res a veure amb el de Joan Masó i els seus
contemporanis, que van viure la fotografia amb una
intensitat inusitada per la seva condició d’afeccionats.
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La proximitat de la fotografia familiar permet reproduir escenes
quotidianes que es presenten, a més, alliberades de qualsevol patró comercial. Joan Carrera Dellunder.

La fotografia de premsa
El fotoperiodisme modern és una especialitat fotogràfica que neix a Alemanya els anys vint i que té en la figura d’Eric Salomon un dels principals precursors. El
desenvolupament suficient de la tècnica, l’evolució i la
maduresa de la impressió amb fotogravat i la introduc58

ció d’un concepte periodístic en què la imatge ocupava un espai destacat van propiciar el desenvolupament
d’aquesta especialitat, que exerciria un paper central en
els mitjans impresos al llarg del segle. Però el concepte
fotoperiodístic comença a principi de segle, i en el cas
de Catalunya de la mà d’Adolf Mas i d’Amadeu Mauri,
encara que en aquest apartat també hem de considerar
el fotògraf gironí Heribert Mariezcurrena, que va publicar el primer reportatge gràfic a Catalunya a La Ilustración, el febrer de 1885. L’atribució de pioner en premsa
al fotògraf empordanès Amadeu Mauri és causada pel
seu concepte de reportatge en alguns dels seus treballs
i per la temàtica escollida, com ara els esdeveniments
socials i polítics que documentava amb la seva càmera.
Aquests pioners en la imatge de premsa cal situar-los en la tradició del documentalisme gràfic, perquè
el fotoperiodisme modern és posterior, dels anys trenta. En aquesta dècada, el corrent fotoperiodístic a Catalunya es va iniciar amb l’anomenada generació Leica,
de la qual Agustí Centellas era l’emblema principal. A
Girona, la premsa local continuava en una línia similar
a èpoques anteriors, en què la presència de la imatge
era escassa. Caldria esperar ben bé fins als anys cinquanta per veure-hi fotografies amb certa freqüència.
Dels fotògrafs que treballaven en premsa es pot remarcar la figura de Narcís Sans, que, empès per un treball
més empresarial que personal, va cobrir durant molts
anys bona part de la notícia gràfica del diari Los Sitios
i es va convertir en un dels fotògrafs més destacats de
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la ciutat durant el franquisme. Cal ser conscients que
sota la firma de Narcís Sans s’hi amagaven uns quants
noms, ja que la seva empresa abraçava un ventall ampli de funcions: disposava d’una galeria pròpia, assumia encàrrecs d’institucions públiques i d’empreses
privades, feia peritatges per a asseguradores, assumia
treballs de fotografia mèdica, feia tasques publicitàries
i, a més, era corresponsal de TVE a les comarques gironines. Aquesta immensa i heterogènia producció de
la firma Foto Sans es comptabilitza amb un llegat patrimonial que ultrapassa el mig milió de negatius, amb
un pes determinant de les imatges de premsa.
Durant aquests anys de postguerra hi hagué altres
fotògrafs que, sense tenir una presència tan important
com Narcís Sans, van treballar per a la premsa gràfica
gironina, com és el cas de Sebastià Martí, Pablito i Salvador Crecenti, destacat per la seva tasca en el fotoperiodisme esportiu. Salvador Crescenti va desenvolupar la
seva carrera professional com a fotògraf a Salt i no va tenir mai galeria pròpia; va optar per treballar sempre per
encàrrec, fos per a la premsa o per a altres mitjans. La
seva passió per la pràctica de l’esport el va portar a especialitzar-se en el fotoperiodisme esportiu, principalment
en el futbol, la boxa i el ciclisme, fet que l’ha convertit en
un dels fotògrafs més prolífics en aquesta matèria.
Les donacions a l’Ajuntament de Girona de fons com
els de Narcís Sans i Salvador Crescenti ens permeten
documentar la producció fotoperiodística sobretot a
partir dels anys seixanta. Pel que fa als treballs més con60

temporanis, els convenis amb els diaris El Punt i Diari de
Girona, que van cedir els seus fons fotogràfics al CRDI,
juntament amb la donació de fons personals, com ara
els de Joaquim Curbet, Moisès Tibau, Txus Sartorio i
Lluís Cruset, ens doten d’una perspectiva molt àmplia
i actualitzada de l’evolució de la fotografia de premsa
a partir dels anys vuitanta del segle xx. L’activitat documental duta a terme ens permet accedir i conèixer
aquests fons. No obstant això, caldrà una tasca important de recerca per explicar un període tan extens com
productiu a fi de poder completar un relat històric fixat
principalment en el fenomen global de la fotografia.

Venedor ambulant a Calafell. La imatge digital ha pres el relleu de la fotografia química en els diferents àmbits professionals.
En el cas de la fotografia de premsa, els patrons narratius són similars. José Carlos León (Fons El Punt-Avui). 8 d’agost de 2012.
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La creació artística: l’AFYC
Alguns dels autors dels primers anys de la fotografia
han adquirit rellevància per la creativitat i la singularitat de la seva obra. Al marge de la pràctica fotogràfica,
de l’ofici i del context econòmic i social, hi ha autors que
mereixen una consideració a part, un reconeixement
a la seva tasca per diferents motius: pel concepte global de l’obra, per l’estètica, per la influència acadèmica
posterior i, fins i tot, pel discurs sobre la pròpia obra.
Entre aquests autors, situem Valentí Fargnoli, l’autor
insígnia de la fotografia gironina primerenca, ben representat als fons del CRDI. Les seves fotografies són
característiques perquè gairebé sempre les presentava
en format postal, perquè tenien la firma de l’autor en
el mateix negatiu o en la còpia positiva, perquè sovint
portaven anotacions amb caràcter documental, pel to
singular i personal que aconseguia amb les còpies de
contacte i pel caràcter exclusiu que va saber donar als
seus tiratges, valorats per ell mateix pel segell artístic i
personal que hi aportava. En definitiva, la seva obra reuneix els trets principals per elevar-la a la categoria de
fotografia d’autor. No obstant això, encara és un autor
molt inèdit. Una recerca i una crítica de prestigi sobre
l’obra contribuirien a situar-lo com una firma important de la fotografia europea.
La seva vocació creativa es fa evident en les mateixes anotacions que introdueix en algunes de les imatges, en què explícitament els atribueix la qualitat d’ar62

tístiques. També és significativa la seva participació
en nombrosos concursos organitzats principalment
en territori gironí però també, en algunes ocasions,
a Barcelona. Els concursos li van aportar un cert reconeixement i, al mateix temps, la dotació econòmica dels premis li va suposar l’entrada d’uns ingressos
gens menyspreables. Per donar-ne alguns exemples,
podem esmentar el concurs de l’Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro de Barcelona sobre fotografies
de temes rurals, el 1918, en què va obtenir el premi
d’honor, o el de la Schola Orpheónica Gironina, de
1919, en què va obtenir el primer, el segon i el tercer
premi.
Valentí Fargnoli és dels pocs fotògrafs representats
al CRDI que va treballar a principi del segle xx i que
té una part de l’obra d’una orientació més artística.
Caldrà esperar fins a mitjan segle xx per trobar una
iniciativa que emmarqui clarament els treballs més
artístics, com ara la creació de l’Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona i Província (AFYC),
el 1954. Malgrat la consideració negativa que sovint
s’ha donat a l’agrupacionisme fotogràfic, sobretot pel
fet de situar, en bona part, la fotografia a l’esfera del
lleure, aquesta associació va tenir la virtut d’aglutinar
interessos, de crear espais per a l’exhibició, d’incentivar la creació a partir de concursos, de formar fotògrafs i, també, d’obrir els ulls dels fotògrafs gironins
al món. La seva existència va significar, entre moltes
altres coses, un vincle amb Europa que començava
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a la mateixa capital catalana. I, segurament, aquesta
circumstància va canviar la realitat gironina respecte
a èpoques anteriors, com l’època de les avantguardes
fotogràfiques dels anys trenta, que es van viure amb
una gran distància. L’AFYC va fer possible, en certa
manera, que els moviments artístics peninsulars, amb
focus a Barcelona, Madrid i Almeria, no fossin del
tot aliens a la creació local, fet que evidencia l’anàlisi
i l’observació de les obres dels autors més destacats,
dels quals sobresurt la figura de Josep Buil Mayral.
No obstant això, cal deixar clar que dominava l’estètica del salonisme, amb una fotografia tradicional
que es regia pels patrons de l’època i que valorava la
perfecció tècnica, la temàtica innòcua i la composició
clàssica.
Els fundadors de l’associació van ser uns aficionats
a la fotografia, entre els quals trobem Joan Gili, Josep
Buil, Xavier Puig i Manuel Chamorro, que en va ser el
primer president. El primer any, el 1954, es va dur a
terme, a part de la publicació del primer butlletí, una
iniciativa d’envergadura: el IV Salón Internacional de
Fotografía. Es parla de quarta edició perquè aquest
concurs ja existia, ja que Foment de Turisme l’organitzava cada any amb motiu de l’exposició de fotografia
que es feia per les Fires de Sant Narcís. Però, en aquesta
ocasió, es va establir un acord amb l’AFYC i es va donar una dimensió més internacional a l’esdeveniment,
que se situava, pel que fa als premis, com un dels més
importants de l’Estat. El resultat va estar a l’altura de
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Tercer Premi Nacional de Fotografia del concurs de l’AFYC.
Autor: Valentí Galí Riera.
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les expectatives, sobretot si tenim en compte la participació del fotògraf francès Jean Dieuzaide, que ja havia
visitat Girona anteriorment per motius professionals,
i que hi va presentar algunes de les seves obres seves
més representatives: Dalí dins l’aigua o La gitana de
Sacromonte, autèntiques obres mestres de la fotografia
europea contemporània.
L’activitat de l’associació va ser intensa durant
molts anys i la convocatòria de premis i concursos
va ser un dels factors més estimulants per als seus
representats, que hi van participar activament. És
destacable l’acolliment del Premi Negtor a la sala municipal La Rambla i, a partir del 1955, l’organització
del Concurs Nacional, que va tenir nombroses edicions. També es van organitzar concursos a diferents
poblacions de les comarques, sempre amb la finalitat
de potenciar el geni creador de tots els aficionats a
la fotografia. Però l’associació es va anar consolidant,
sobretot, a causa de la inclusió de la cinematografia,
ja que les sessions de cineclub que hi organitzaven
van tenir una gran acceptació de públic i, en conseqüència, van proporcionar més protagonisme ciutadà a l’associació.
La llista de noms propis vinculats d’alguna manera
a l’AFYC és nombrosa i demostra l’interès per la fotografia que hi havia aquests anys. Alguns d’aquests
autors han donat els seus fons al CRDI, fet que n’ha
permès un estudi més detallat. És el cas de Josep Buil,
d’Antoni Varés i de Francesc Riuró. Tots tres, amb més
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o menys protagonisme, van estar vinculats a aquesta
associació i van protagonitzar el realçament de la creació fotogràfica durant la postguerra. Malgrat el seu
paper destacat en la dinamització cultural de la ciutat, la majoria dels autors continuen en l’anonimat, i la
seva aportació, en el marc de la fotografia de saló que
es practicava a l’època i, en alguns casos més excepcionals, en l’esfera creativa de la nova avantguarda, no ha
estat prou valorada. Alguns autors han gaudit de certa
presència pública, però les seves obres rarament han
estat objecte d’una crítica especialitzada que les situés
adequadament en el context fotogràfic en el qual van
ser produïdes i que en determinés el valor com a obres
de creació.
El conjunt de cent setanta còpies procedents del local de l’AFYC, la major part de les quals presentades
en algun concurs, són el testimoni més valuós que actualment tenim per valorar la tasca creativa d’aquesta
associació. Una tasca constructiva i reformista que va
ser clau per a la creació d’una plataforma d’ampli abast
que apropés i integrés la fotografia en una societat
mancada d’elements de caràcter innovador, encara que
els seus protagonistes es van moure més en el camp de
la recerca estètica que en la construcció de nous llenguatges. La seva tasca, però, va constituir una base ferma perquè dues dècades després arranqués una nova
fornada de fotògrafs ja plenament connectats amb la
contemporaneïtat, uns fotògrafs amb discurs propi i
amb certa projecció en l’esfera catalana que convisque67

ren, també, amb els fotògrafs tradicionals, d’ofici, i es
contaminaren mútuament fins a la defunció definitiva
de la fotografia, quan els fotògrafs gironins i d’arreu
van apagar per sempre més les llums vermelles dels
seus laboratoris.
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Josep Pérez Pena
EL TREBALL FOTOGRÀFIC A PRINCIPI DE SEGLE.
DE CAMÍ CAP AL SELFIE

Ja ho veurem.
(Popular)

Vista des d’avui, la fotografia de principis del segle xx
presenta diversos nivells de lectura que, a més, s’entortolliguen amb fenòmens de caràcter tecnològic i
sociològic en actual eclosió. Si ja resulta interessant
repassar com treballaven els fotògrafs a l’època dels
nostres besavis, encara s’hi pot afegir l’atractiu d’investigar com vivien el consum dels objectes fotogràfics els
nostres propis avantpassats i, encara més, com rebem
actualment les restes d’objectes d’aquella època. D’alguna manera, a l’inevitable marcatge sintàctic causat
pels factors de determinació tècnica en el moment generatiu de les fotografies, cal afegir-hi la historicitat del
nostre punt de vista. Sembla quasi evident que és un
costum antic no poder veure les coses de cada abans
tal com eren, sinó que emmirallant-se en el passat resulta quasi inevitable enlluernar-se de present i rebre’l
com ens el fan veure les coses del nostre ara.
En la construcció de les relacions entre fotografia i
societat es triangulen tensions i atraccions entre tres
pols: indústria, intermediaris comercials i consumidors tant de productes com de serveis proporcionats
per la imatge. Els inicis del segle xx plantegen un estatut relacional entre aquests àmbits que és interessant
per la seva aparent estabilitat, que semblava conformar
una mena de pau duradora.
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A finals del segle xix, el mitjà fotogràfic havia fondejat en les aigües tranquil·les de la producció industrial i la subsegüent uniformització dels materials i les
metodologies. Això va desdoblar els antics productors
i alhora operadors artesanals pioners en dues famílies
econòmiques: els fabricants i els fotògrafs. Per definir
el canvi de rol del fotògraf, resulta altament il·lustrativa una humorística definició del conservador A. M.
Fuentes: «de brujo de la tribu a honrado comerciante».
L’usuari, el públic consumidor final, encara es mantenia, però, allunyat del mecanisme generatiu, llevat de
comptades excepcions. Passat el primer terç del segle
xx, la tribu s’apodera de l’armament productiu i metralla el món amb la producció d’imatges mitjançant
el rollfim i la càmera de pas universal, mai millor dit.
Mentre la càmera es transforma en un tòtem social que
Barthes va incloure en les seves Mitologies del segle xx,
la fotografia, ja en poder del públic, es revesteix d’uns
caràcters que mesclen l’esteticisme, la banalitat i la
transcendència, i que Bourdieu va resumir magistralment en la concepció de la fotografia com a art moyen.
Certament, un entremig que alhora s’anava instal·lant
al mig de tot.
El nostre escenari d’avui, des dels darrers anys del
segle xx, ha recollit l’espectacle de la metamorfosi dels
ciutadans uniformats en fotògrafs, llevat, ara també,
de comptades excepcions, i de la fotografia de tot i per
a tots, fascinantment excessiva, transferidora, ubiqua i
en la qual regna el tret al propi cap: el selfie. Els professi74

onals han estat traspassats i freqüentment superats per
l’ascens fotogràfic de la societat i les noves relacions
enxarxades en què els alhora amateurs de la fotografia
i de les mercaderies, convertits en voluntaris vocacionals, prenen la feina de produir continguts i significats
extensius del desig consumidor als antics fotògrafs.
Des de l’àmbit institucional dels arxius i la fotografia
oficialment patrimonial, i també des de l’aparent senzillesa dels nostres conjunts de fotografies familiars, una
primera dada és la frugalitat de la producció en el passat. La fotografia és menys abundant com més antiga
és. Als arxius hi solen arribar fons massius, procedents
en nombroses ocasions d’establiments comercials que
traspassen el seu llegat, però fins i tot en aquests casos
les quantitats queden minimitzades si les confrontem
amb conjunts de producció més moderna provinents,
per exemple, de diaris o de fons personals de ciutadans
qualssevol de l’època contemporània. I a les cases no
trobem gaires fotografies de fa molts anys. En l’arrel
comparativa d’aquest binomi rau la clau de la diferència en la distància històrica de la vivència de la fotografia de fa cent anys i l’actual, i, en essència, el fonament
del canvi social i professional que envolta aquest mitjà.
En fotografia, els inicis del segle xx plantegen una
xarnera doble. D’una banda, la fotografia aprèn a deixar de ser un objecte car i difícil: l’allunyament de les
èpoques pionera i artesanal creix, i els materials i les
eines fa molts anys que es mouen en un paradigma de
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negoci industrial que, com sempre, pretén l’extensió
del mercat i l’arribada al gran públic. De l’altra, però,
encara ens trobem a les beceroles de la facilitació del
procés i la tecnologia que farà que, al cap de pocs anys,
la pràctica s’estengui socialment en una proporció geomètrica. El resultat és un panorama conformat per
unes quantes galeries i professionals ambulants que
disposen d’una clientela extensíssima pel fet que el públic no practica la fotografia fora de comptadíssimes
excepcions i, per tant, molt diferent de l’actual, en què
el públic és fotògraf i desapareix com a clientela dels
fotògrafs, que no dels fabricants. En resum, a la inevitable determinació tecnològica del mitjà fotogràfic, a
principis del segle xx encara cal afegir-hi un intermediari de l’accés del públic a la imatge: el fotògraf més o
menys professional en les seves variables respectivament sedentària o transeünt: galerista o ambulant.
Una altra dada significativa és la qualitat, tant dels
moments triats per fer les imatges com de la presència
del que hi apareix recollit icònicament i de la prestància
dels objectes gràfics resultants. Si repassem les nostres
fotografies d’època, trobarem majoritàriament retrats
recollits en pocs exemplars de paper, de mides habitualment petites o mitjanes i amb una qualitat en la descripció de les formes i la capacitat de reproducció fina
del detall sorprenent. També resultarà sorprenent que
sovint la narrativitat del detall s’emboira en zones una
mica sensibles, com la pell dels retratats. Conceptualment, i a diferència d’avui, les fotografies de persones
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fan referència a moments significatius de la representació social molt més formals que els que admet la fotografia contemporània omnipresent: si ara sembla que
vivim en una perenne celebració autorepresentativa,
les fotos velles ens duen a una representació solemne i
amb un oficiant aliè i intermediari, el retratista.
Buscant per casa difícilment trobarem cap negatiu,
perquè en aquell moment aquest format quedava en
poder del productor, que així mantenia la fidelitat i la
dependència del client a l’hora d’obtenir-ne còpies i
garantia la propietat dels drets de reproducció. En lloc
d’exposar universalment variables de la mateixa imatge d’una manera continuada, com es fa ara, en el passat
es vivia una selecció doble: la del moment de produir
les imatges, triat una mica a mitges entre l’individu i
els costums, i la de disposar de còpies múltiples, reglamentada per l’estatut del fotògraf com a propietari
de la matriu del registre. Ambdues formes es trobaven
mediatitzades per la disposició de mitjans econòmics
d’una manera que avui dia no s’ha eliminat, però sí que
s’ha rebaixat exponencialment en benefici de la democratització de la imatge.
D’una manera similar, però curiosament inversa,
si analitzem la composició dels fons comercials llegats
als arxius institucionals provinents de galeries comercials sovint ens trobem que el conjunt presenta una
quantitat massiva de negatius: els anomenats clixés,
produïts en plaques de vidre o de pel·lícula flexible,
primer de nitrat de cel·lulosa i posteriorment, arribats
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els anys trenta i més a partir dels cinquanta, d’acetat de
cel·lulosa. Per contra, la presència de còpies positives
de paper serà, segurament, molt minsa o inexistent.
L’observació d’aquestes característiques permet deduir cadascuna de les determinacions tecnològiques i
comercials que caracteritzaven la feina dels fotògrafs a
principis del segle xx i també el trànsit comercial que
vivia la clientela, el públic de la fotografia d’aquella
època.
Sovint acarem l’anàlisi d’aquell moment fotogràfic
des del punt de vista dels productors, els fotògrafs.
Però potser també resulta interessant invertir el punt
de vista i deduir com i quan es vivia, des de la posició
dels consumidors, la necessitat d’abastar-se de fotografies. Per deducció del que tot aquell corpus d’imatges
ens ha llegat com a contingut icònic, es nota que la tria
dels temes per fixar eren comptats: a part dels ja molt
variats continguts de la fotografia institucional i científica, la major part de registres comercials s’efectuaren
al voltant de dos grans gèneres, les vistes i, de manera
absolutament majoritària, els retrats, que recullen la ja
necessitat de les persones de tenir una icona autorepresentativa, i, en una altra secció productiva menys
nombrosa però característica d’una determinada forma de relació social, la col·lecció de personatges, que
consisteix a adquirir imatges de persones alienes i
notables, icones, en certa manera, d’ídols o astres del
moment: toreros, cantants, líders…, sols o en conjunts
compostos en orles o en núvol.
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En un apartat social molt minso, però que ha transcendit amb gran visibilitat precisament pel seu caràcter excepcional, se situen els molt menys nombrosos
fotògrafs amateurs: metges, clergues i persones amb
possibles i una certa disposició de temps lliure emeteren conjunts personals que recullen aspectes de
família, excursions, viatges, aficions i, de vegades, algun detall de les respectives professions. De vegades,
a aquest cos de fotògrafs afeccionats s’hi incorporen
persones de procedència més modesta que fan de la
càmera un vehicle per al sobresou ocasional. I, de tots
aquests, alguns efectuen assajos d’ascensió fotogràfica
a la consideració artística competint en concursos i algunes altres maniobres de salonisme.
Des de la posició dels operadors, els fotògrafs comercials, la feina de retratista i de cobertura ocasional
d’alguna altra temàtica s’entomava amb la litúrgia material de la càmera de mitjà i gran format, el negatiu en
placa i el processament sovint artesanal. Això produïa,
finalment, un arxiu de matrius negatives que quedava
en propietat del fotògraf i de les quals es tiraven còpies
per als clients a demanda. Habitualment es produïen
còpies per contacte de la mateixa mida del negatiu amb
l’avantatge de l’alta qualitat en la reproducció fina del
detall, a la qual contribuïa la dimensió considerable de
la matriu; res a veure amb les fotografies procedents
dels rotlles petits que amb el temps anirien estenent la
socialització de la càmera i la inundació d’imatges fins
a arribar als nostres dies.
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A part del que coneixem de l’època per la literatura
tècnica i històrica, i que ajuda a entendre d’una manera
habitual per al període la manera de treballar dels operadors, la reserva museística de les eines i el material
de treball i l’observació de les imatges, sovint escadusseres, en què es poden veure el fotògraf, els ajudants o
la galeria, ens permeten particularitzar per a un autor
concret les característiques generals de la tecnologia
determinant.
Presa
Malgrat que a principis de segle el procediment fotogràfic es trobava força normalitzat, les condicions de
treball no eren ni de bon tros senzilles, i distaven encara enormement de les facilitats que posteriorment
han anat possibilitant l’accés universal a aquest mitjà.
Per poder prendre vistes o retrats, els fotògrafs treballaven la majoria de vegades amb llum natural, i en
el cas del retrat això exigia la disposició de condicions
atmosfèriques adients, fos als exteriors, on treballaven
els fotògrafs itinerants, o a les galeries preparades per
a la regulació de la llum procedent de sostres i parets
envidrades, on oferien els serveis els fotògrafs retratistes amb seu fixa. Aquesta llum es modulava amb vels
i cortines. El cicle solar posava en crisi l’horari de treball, i una mostra de la dificultat de tot plegat la tenim
en algunes publicitats d’època en què alguns fotògrafs
precisaven que «se toman retratos todos los días, con
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buen o mal tiempo». Aquesta necessitat respecte de la
font d’il·luminació, que conforma la matèria primera
i principal de la pràctica, exigia, tanmateix, una estudiada ubicació de l’establiment, que per força havia de
disposar d’alguna mena de pati o terrassa. De manera
menys habitual, s’aplicava l’ús dels flaixos per ignició
de magnesi, una pràctica que ha deixat una iconografia simpàtica i tòpica en la representació mediàtica de
l’ofici.
La metodologia de treball requeria una certa experiència, i sovint la formació professional s’assolia per
la via de fer d’aprenent. Si bé l’exposició i el processament de les plaques es podien acollir a un receptari
habitual, les particularitats en la mesura de la llum i
l’aplicació als controls d’exposició de la presa, així com
l’aplicació de les fórmules químiques, sovint entraven
en afinacions i variables personals. La valoració de la
llum es feia per experiència derivada del sistema de
provatura, errada i afinació fins que entraren en servei els primers fotòmetres. Algunes operacions, com
el desenfocament subtil en els retrats per millorar la
textura cutània instrumentalitzant la profunditat de
camp, es podien modular per influir en el resultat a
gust dels clients des del mateix moment de la presa.
La litúrgia de la presa fotogràfica quedava força
lluny de l’actual desconeixement d’operacions que ara
genera l’omnipresent automatisme, i la naturalesa del
material tècnic literalment enfrontava el fotògraf amb
cada element de control de l’operatiu.
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A les galeries de retrats, el costum de treball ja donava prou coneixement per estandarditzar el posicionament del punt de vista de la càmera i no haver
d’esmerçar massa temps en l’enquadrament i la tria (si
es podia) del tipus d’objectiu, encara que calia regular
l’entrada i la qualitat de la llum desplaçant cortines i
llenços de filtratge i difusió des de les parets dels costats o el sostre del vidre o les claraboies. En treballs de
camp la cosa canviava, i el fotògraf havia d’estudiar on
i com posicionaria la còrpora maquinal i gens lleugera
de la càmera plegable, que hauria de muntar i col·locar
sobre el trespeus.
Un cop triat l’enquadrament, l’ajustament de la
composició i la determinació de l’enfocament s’efectuaven directament sobre el dors del cos de la càmera, en
un vidre gebrat que oferia una imatge invertida frontalment i lateralment del motiu i que, a més, s’havia
d’examinar amb un rang lumínic superior al de la llum
circumdant, de la qual cosa es desprèn la imatge tòpica
de l’operador amb el cap sota un drap fosc.
Quan la imatge es donava per bona, l’ull del fotògraf se substituïa per un xassís de fusta que contenia
la placa que es volia exposar i que es duia carregat de
casa. Aquesta mena de marc es collava al dors de la càmera i, quan s’estava a punt d’efectuar la presa, la placa
es descobria internament en retirar un panell que l’havia cobert durant el transport.
L’exposició a la llum es feia a partir del càlcul que
establia el fotògraf valorant la llum disponible a l’esce82

na i el diàmetre del diafragma pel qual l’objectiu permetria el pas de la imatge. Normalment aquest capmàs
es feia aplicant l’experiència, perquè els fotòmetres no
eren habituals; tot i que estaven desenvolupats científicament des de la fi del segle xix, no es van aplicar a
la fotografia professional fins al 1936, i encara d’una
manera molt gradual fins ben entrada la meitat de segle. Amb l’apreciació a ull, el fotògraf decidia quan de
temps mantindria obert l’objectiu. A principis de segle,
en algunes càmeres de gran format l’exposició es feia a
mà, retirant un tap que cobria l’objectiu i tornant-lo a
lloc un instant després. Amb la millora característica
i creixent de la sensibilitat de les emulsions en aquest
període, i la minva consegüent dels temps d’exposició
requerits, aparegué la necessitat de dotar als objectius i
les càmeres d’obturadors d’un control precís del temps
d’obertura, cada vegada més petit. Se sap que alguns
fotògrafs renunciaven a l’ús del nou material sensible i
preferien el de característiques més primitives perquè
temien les dificultats d’afinació de les velocitats més
curtes o perquè directament no disposaven d’obturadors avançats. Efectuada l’exposició de la placa a la
llum, es tornava a cobrir la placa negativa amb el panel
protector i d’aquesta manera el xassís es podia retirar
per transportar-lo fins al laboratori.
Des dels darrers anys del segle xix, el sistema de
matriu negativa ja generalitzat era el de placa de vidre
emulsionada amb gelatina i sistema d’imatge de final
constituïda per plata de tipus filamentari, formada per
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sals argèntiques al bromur o al clorur, o una mescla
d’ambdues. Aquest material posseïa bondats marcades respecte de la sensibilitat a la llum i, per tant, a
la possibilitat d’efectuar preses amb velocitats d’obturació acceptablement altes, però oferia particularitats
de contrast que calia conèixer i dominar, i encara més
quan es tractava de plaques ortocromàtiques, és a dir,
no sensibles a tot l’espectre lumínic visible, cosa que
causava problemes en la traducció tonal d’alguns colors. Les plaques amb sensibilitat a tota la gamma de
l’espectre visible es van començar a comercialitzar cap
al 1906.
En treballs fora de galeria, el pes i la fragilitat de
les plaques generaven algunes incomoditats fins que
es van substituir gradualment pels clixés flexibles de
plàstic de nitrat de cel·lulosa, que havia aparegut cap al
1889 i l’ús del qual s’hauria d’estendre fins a mig segle
després. En aquest període ja aparegueren alguns dorsos per a càmeres de mitjà i gran format que permetien
el muntatge de la pel·lícula en rotlle o bé sistemes d’intercanvi successiu de plaques plàstiques dotades d’automatismes senzills, com el film pack, molt més pràctiques que la carregosa operativa dels xassissos per a les
antigues plaques de vidre.
Processament del negatiu
Un cop exposades, les plaques se sotmetien a un processament en els banys habituals de revelatge, aturada,
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fixació i rentatge. La llum havia marcat, proporcionalment a la intensitat d’arribada, uns punts generadors
d’ennegriment anomenats centres de revelatge, que no
s’activaven fins al contacte amb el revelador: aquest
bany feia aparèixer les densitats d’halurs de plata que
formaven la imatge negativa, seguidament aquesta reacció s’havia d’aturar en un altre bany, el d’aturada, i
posteriorment s’havia d’eliminar la plata inactiva amb
el bany de fixació. Finalment, s’havia de rentar el material per eliminar restes de químics residuals i per acabar de procedir a l’assecatge del clixé.
En l’etapa d’ús de materials ortocromàtics, aquest
tren de processament es podia dur a terme amb una
llum baixa del color adequat que no afectés la formació de la imatge, l’anomenada llum de seguretat. Però
amb l’arribada de la millora pancromàtica l’operatiu
es va haver de passar a fer en total obscuritat, de manera que els operadors se les van haver d’enginyar per
instal·lar les plaques a les fosques en uns tancs que es
tancaven al pas de la llum però que permetien la successió de banys d’una manera més còmoda que fer-ho
a les palpentes.
En cas d’errada per subexposició, és a dir, si el negatiu quedava massa clar perquè l’arribada de llum havia estat insuficient, hi havia la possibilitat d’efectuar la
maniobra del revelatge reforçat, que suposava un nou
processament del negatiu a fi d’enriquir la densitat dels
dipòsits de plata i corregir, així, la disposició de contrast per a l’obtenció posterior de còpies acceptables.
85

Una altra operació optativa i posterior al revelatge
eren els virats: uns banys de complement que generaven un canvi químic en la plata, de manera que s’obtenien canvis de contrast i de color que també servien
per enfortir la matriu fotogràfica amb vista a la conservació.
Retoc del negatiu
La manipulació manual directa del registre gràfic contingut en el negatiu és un tema interessantíssim perquè
genera un seguit d’atractius bucles ontològics i històrics que encara resulten més fascinants amb l’enfocament erroni i habitual que considera el retoc com una
pràctica tan sols recent, contemporània. Aquesta concepció es pot corregir trabucant-la, directament, d’una
manera aclaparadora: totes les eines que apareixen dibuixades en les icones dels programes més populars
de postproducció fotogràfica digital són, directament,
il·lustracions copiades de les eines materials, físiques,
manuals, que guardaven els fotògrafs i els seus ajudants dins un calaixet de fusta situat sota un faristol
de retoc equipat amb un umbracle i un mirall i que,
salvant les distàncies, un cop disposat per al servei
oferia una aparença sorprenentment semblant a un
ordinador personal portàtil contemporani. A més, les
operacions efectuades físicament sobre el negatiu es
podien combinar posteriorment amb tot un seguit de
trucatges en el moment d’ampliar la còpia i també amb
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el retoc ja no lumínic, sinó altre cop material, físic, sobre la superfície de la còpia.
Les intervencions sobre els negatius de vegades responien a intents de corregir deficiències que no s’havien pogut evitar en el moment de la presa o que no
s’havien aconseguit redreçar amb l’ús de la química de
processament. En les vistes, per exemple, però també
ocasionalment en preses relacionades amb temes arquitectònics i en alguns retrats, els cels apareixen emmascarats en els negatius amb tints, pintures i fins i
tot muntatges de paper per dotar-los de les densitats
desitjades i en les quals la combinació de llum i formacions de plata no havien reeixit. En algun cas es pot
arribar a detectar l’ús de composicions de negatius diferents per dotar de detalls o núvols el cel d’un paisatge
que no en té.
En els retrats de dones es poden trobar algunes
transformacions corporals afegides a la constricció
de la cotilla, com ara l’aprimament de cintures a força de gratar les emulsions, i en la majoria de retrats
de formats mitjans i grans (sense distinció de gèneres
ni d’estatuts professionals: això vol dir tothom, incloent-hi clergues i bisbes, i amb la sola excepció constatable de les pobres monges) els cutis es milloraven
amb una combinació de vegades massiva d’operacions:
fregament circular de la zona d’emulsió, ús de llapis
gras i puncions de bisturí per dissimular taques i gravats, canvis de densitat per aportacions de pintura al
tremp, etc. Els materials eren emprats tant per la cara
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de l’emulsió com per la del suport de vidre i plàstic, i
també en combinacions mixtes, i als materials gràfics
d’aportació, com el grafit, les pintures al tremp o els
tints per mitjà de banys, tamponaments o pinzellades,
s’hi afegien mordents i medis preparatoris de la superfície, com el Matolin, i també mètodes subtractius com
les línies i els punts de ratllada i rebaixament de densitats mitjançant agulles, llancetes i escalpels. Encara
podem repassar manuals de l’època dedicats monogràficament al retoc que demostren, un cop més, que la
presumpta neutralitat de la presa fotogràfica ha passat
des de sempre pel redreçament optatiu de la voluntat
humana. Trobada i estesa la manera de duplicar la naturalesa, qui s’estaria de corregir-la i millorar-la sota
els patrons artificials de cada moda normativa social?
Còpia per contacte
A principis del segle xx la forma encara més habitual
de procedir a l’obtenció de còpies a partir de negatius
fotogràfics era el mètode de contacte, també conegut
com a còpia directa. El fet que molts negatius presentessin una mida considerable, de format mitjà o gran,
feia que la còpia en papers d’una mida idèntica a la del
negatiu permetés una visualització acceptable i còmoda per part dels consumidors.
Si ens fixem en alguna de les nostres fotografies familiars antigues de mides compreses entre la targeta
de visita i la targeta postal, o fins i tot de mides més
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Premsa de còpia directa (per contacte) i faristol d’insolació de
proves, eines bàsiques de reproductibilitat a l’època de les còpies
d’ennegriment directe.
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grosses (cal pensar que els negatius d’aquell temps arribaven als 18 × 24 cm en encàrrecs especials, com algunes imatges de celebració, o procedents de clientela
amb possibles, i de vegades a mides encara superiors),
segurament ens sorprendrà la qualitat en la finesa del
detall a les àrees on el retoc o els trucatges no hagin
esborronat la qualitat directa de la imatge fotogràfica.
Això es deu a dos factors: el primer és la mateixa grandària de la matriu negativa, enorme si la comparem
amb el posterior i molt més democràtic pas universal
i gegantina si la comparació s’efectua amb sensors digitals d’electrònica de consum contemporani. El segon
rau en el fet que la còpia sovint era produïda sense
les pèrdues que indefectiblement provoca l’anomenat
factor de magnificació, que resta qualitat òptica a tota
imatge projectada a mida superior a la de la matriu
obtinguda en el moment de la presa, i que, a més, fa
empitjorar el resultat en un grau directament proporcional a l’augment de mida.
En el procediment de paper directe o còpia per contacte l’operador posava el negatiu dins un marc amb
l’emulsió de la matriu negativa en contacte directe amb
l’emulsió sensible del paper on s’havia d’obtenir la còpia. El conjunt quedava immobilitzat per evitar moure
el registre i produir imatges dobles, però el dors del
marc es podia obrir per una petita secció per tal de
comprovar com pujava la imatge en el cas de papers directes. El conjunt s’exposava a la llum solar fins a assolir
la tonalitat desitjada. A l’època dels papers directes sols
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quedava fixar i rentar, i la còpia estava llesta per muntar-la o entregar-la. Aquests materials van dominar el
mercat fins a la meitat de la primera dècada del segle.
D’altra banda, en aquest temps es nota una estesa
reticència dels fotògrafs a copiar per ampliació de mida
superior a la del negatiu, i en trobem una explicació
raonable en la lentitud del paper de còpia de l’època a
causa de la baixíssima sensibilitat i en la dificultat afegida que era pràcticament impossible copiar amb una
llum que no fos la del sol.
Amb l’arribada posterior de l’anomenat paper de
gas (amb emulsió de gelatina i imatge final de clorur
de plata), les tasques de còpia no tan sols esdevingueren més amables, sinó que permeteren als operadors
ampliar la jornada perquè la secció productiva final
de passar les fotografies a paper es podia fer sense que
la llum solar fos imprescindible. Els canvis en la formulació de les emulsions havien permès la fabricació
d’un tipus de paper que permetia treballar l’ampliació
mitjançant l’ús dels llums domèstics de gas en la banda de potència regulable i alta, i, a més, possibilitaven
la tasca de processament (que ja requeria revelatge)
amb la mateixa font d’il·luminació, amb l’únic requisit
d’abaixar la potència del fanal al mínim. La indústria,
un cop més, adaptava les formes de producció a les necessitats dels usuaris, i de pas generava avenços per a
l’onada posterior de producció de papers capaços de
rebre ampliacions generades amb ampliadores de projecció de llum elèctrica (amb emulsions de gelatina i
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Publicitat del paper gas “Tambour”, que permetia per primera
vegada el copiat de proves amb llum artificial i que iniciava la
substitució dels papers directes pels papers de processat.
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imatges finals constituïdes per bromur de plata o clorobromur de plata).
Còpia per ampliació
El procés d’obtenció de còpies per ampliació es basa en
una projecció lumínica d’un negatiu modulada per un
objectiu fotogràfic sobre un paper sensible de mida superior a la de la matriu negativa. Aquest procediment
sempre genera una pèrdua natural de qualitat, però
permet un augment molt significatiu de la imatge final
que s’entrega al client.
En l’època que estudiem l’ús d’aquest procediment
era més aviat minso. La majoria de negatius eren de
format mitjà i gran, i ja donaven un resultat acceptable de mida de còpia final emprant mètodes de reproducció per contacte. El mètode de l’ampliació, que més
tard s’estendria per causa de la miniaturització dels
formats dels negatius en rotlle, es destinava a pocs encàrrecs seleccionats de fotografia industrial i sobretot
de retrat. Els productors locals sovint encarregaven,
per la via del missatger, les ampliacions a operadors
especialistes de ciutats més grans, com Barcelona, que
centralitzaven aquesta activitat i que també se solien
dedicar al retoc directe de la còpia de paper obtinguda,
que, a més, durant el tiratge amb llum es podia sotmetre a diversos trucatges òptics com ara les reserves,
que, efectuades amb les mans del tècnic del laboratori
o amb atuells artesanals fets de filferro i cartró, servien
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per modular selectivament l’arribada de llum a la prova definitiva positiva i permetien modificar textures i
detalls.
Les ampliadores d’època eren màquines força voluminoses, sovint amb una aparença de canons, i els models més versàtils servien tant per al tiratge de còpies
com per a la projecció ampliada d’imatges amb usos
pedagògics o fins i tot recreatius, en una reversió temporal doble de l’antiga llanterna màgica o de l’actual
projector d’imatge digital.
Retoc de còpia
A part dels efectes òptics aplicables a la còpia per ampliació en el moment del tiratge, la prova definitiva ja
impresa en paper fotogràfic podia ser objecte de nombroses intervencions en una línia similar d’operacions
com les que hem descrit en el cas del retoc físic dels
negatius.
Els especialistes en còpia i retoc utilitzaven llapis,
agulles, bisturís, tinta, pintures a l’aquarel·la i anilines
(i de vegades procediments més matèrics, com la pintura al tremp i fins i tot algunes ceres o pintures amb
aglutinants densos de cola o oli) en preparacions artesanals que amb el temps van generar l’aparició de
fórmules i instruments comercials específics per a fotografies, com, per exemple, el popularíssim Spotone.
Tot això servia per dissimular defectes o produir millores que no tan sols eren acceptades pel públic amb en94

tusiasme i una despesa afegida significativa sinó que, a
més, augmentaven la talla professional dels operadors,
que oferien el servei com un valor afegit amb exemples
fascinants de publicitat gràfica als reversos dels materials de suport i presentació de les seves produccions
fotogràfiques.
Aquesta tasca, que en els casos més modestos s’havia iniciat a les rebotigues dels fotògrafs i era duta a
terme per la senyora, els avis, els fills o un ajudant de la
casa, va arribar a ser una activitat amb prou demanda
per conformar plantilles de retocadors especialitzats
que treballaven a jornada completa davant els finestrals de les galeries de més anomenada.
Artefactes compostos
Són molt propis d’aquesta època alguns costums d’elaboració de fotografies que consistien a construir sobretot parelles i en algun cas famílies i altres imatges de
caràcter familiar o religiós a partir de negatius compostos, és a dir, obtinguts pel fotomuntatge de referents
presos en diferents moments i que es recombinaven
per mostrar una unió matrimonial o idealitzar una
unió familiar. De la mateixa manera, en algunes fotografies emeses amb motiu de comunions es poden
veure inclusions de sants i marededéus al cel i als núvols presidint l’actitud devota dels humans fotografiats.
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Mostra de manipulació d’una imatge de grup per a aïllar-ne un
retrat individual convenientment retocat.
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Les intervencions possibles avui per mitjans electrònics s’operaven manual i matèricament des dels inicis de la fotografia.
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Presentació i ornamentació de les còpies
Malgrat que pensem en aquesta època com un període característicament en blanc i negre, la variabilitat en
l’estètica de presentació de les còpies fotogràfiques és
d’una riquesa amplíssima i sorprenent.
Per la banda de la indústria, el subministrament de
papers per a còpies entrava en una etapa d’inigualable
riquesa productiva de models i acabats diferents per
al suport de la imatge. Els papers directes de finals del
segle xix i principis del segle xx ja havien ofert una
enorme diversitat de textures, graus de brillantor i fins
i tot colors, i en molts casos incorporaven una capa
de barita com a aprest superior del paper que donava
una alta qualitat òptica a les imatges. Els papers de revelatge moderns entraren al mercat a partir del 1905 i
també es van oferir en variants compositives i de presentació molt diverses: texturats, símils de tela, mats,
brillants en diversos graus, amb una gamma optativa
de duresa del contrast, amb barita o sense, tenyits de
colors o impresos pel dors per convertir-se en targetes
postals.
De manera similar a la ja explicada per als negatius, es podien aplicar virats a les còpies a fi de variar
les tonalitats i influir en certs termes de l’apreciació visual del contrast i la percepció tèrmica de la gamma
tonal monocroma. Per virar la còpia se submergia en
un bany químic que, en funció dels químics presents,
podia dur els tons cap a dominants vermelloses (bany
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amb seleni) o típicament sèpies (bany amb sofre).
Aquests tons, a més, es podien intensificar a voluntat
en funció de la composició dels banys.
Una altra variable de presentació era l’esmaltat o
ferrotipat. Les còpies assecades per mètodes accelerats
basats en l’ús d’aire calent pujaven lleugerament de to
i guanyaven en brillantor, però, a més, si s’hi afegia
pressió tensant la còpia amb barres de vidre o rodets
de metall calent, el resultat augmentava espectacularment.
Un mercat perifèric de materials de presentació
proveïa, a més, els clients de les galeries amb un reguitzell de productes que passaven per les inevitables
modes i les onades corresponents: carpetes, tissús i papers protectors, cartrons i cartolines de muntatge amb
gruixos, textures i orles, marcs i àlbums generaven una
secció de negocis que trobava el terreny adobat pels
costums socials en la mostra expositiva de les fotografies personals. Les mides dels objectes fotogràfics van
quedar una mica normativitzats, i naixeren derivats de
la tradició històrica comercial de la fotografia des de
l’època de la primera onada de democratització (procés a l’albúmina): la modesta i universal carte de visite,
amb el format de butxaca, havia regnat fins a finals del
segle xix, però creixentment s’ampliava l’oferta per als
clients amb més poder adquisitiu i les ocasions més especials, i així es podien encarregar targetes de gabinet,
Victòria, Promenade, Boudouir, Imperi i Panel encara
els primers anys del segle xx. I un cas especial i a part
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Bodegó promocional dels Unal, mostra gràfica de la concepció
fotogràfica del període. La tècnica fotogràfica investint-se d’ornament i reivindicant l’herència de les arts tradicionals.

100

el constitueix l’extensíssima targeta postal, que des de
la simplicitat dels seus 10 × 15 cm va ajudar a omplir el
món no tan sols de vistes i de l’extensió de l’atractiu del
pintoresc, sinó que també va inaugurar una concepció
moderna, minimalista i nua del suport fotogràfic, alhora que d’una manera encara primitiva prefigurava
el paper transmissor i carregat de significats (certificador, demostratiu, afectuós i generador de competència) de la fotografia del futur, la nostra.
La fotografia en color
Hem parlat dels colors en les fotografies d’aquest període
i també podríem parlar de fotografies en color. Tècnicament, en l’àmbit comercial la qüestió de la fotografia
en color estava resolta des del 1906, i els procediments
de color en xarxa com l’autocrom i altres variants eren
a disposició del públic. Sabem que a França el procediment es va fer popular molt ràpidament, i van aparèixer notícies que fets tan grisos com la Primera Guerra
Mundial podien ser observats en una reversió acolorida perquè la tecnologia de l’època ja permetia aquells
registres. A casa nostra el procediment també va arribar encara que no amb la força amb què es va estendre
pel país veí. Una mostra puntual, però per això mateix
preciosa, d’aquesta orfebreria química la tenim en la
joia de la petita col·lecció d’autocroms estereoscòpics
de Joan Masó obtinguts a Girona al voltant del 1920.
A manera de conclusió, i a part del sempre atractiu
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recull de les particulars maneres de fer dels fotògrafs
d’època, en el període anotat la fotografia viu una etapa
amb unes característiques d’intermedi entre les seves
eres de difusió que la fan molt interessant com a maqueta de les relacions econòmiques que creixentment
han anat caracteritzant la construcció del model social
i vital en el qual seguim vivint: la democratització del
consum o, dit d’una altra manera, l’augment de l’acceptació receptiva dels objectes derivats de l’acceleració industrial que, a la recerca de l’economia, la lleugeresa, la miniaturització i la simplicitat d’ús que sembla
requerir la seva extensió, no sempre han passat pel
peatge de la qualitat i que, de retruc, semblen anar a
raure en alguna mena d’accentuació de la banalitat en
els seus costums receptius. Trobem una cosa semblant
en la distància que separa l’encant o la gravetat del caríssim retrat de la rebesàvia de la frescor dels nostres
més que eteris selfies i souvenirs. Records multiplicats
i alleugerits.
La manera d’atendre la fotografia, les fotografies i la
tecnologia per produir-les i utilitzar-les era i és cultura.
Potser no de la més alta, però, a la fi, cultura: és notícia
de com som i de quin món ens fem. A part d’entendre
les fotografies com a documents socials, es pot entendre la fotografia com un document social panoràmic
per la manera com funciona el fenomen en si, i la seva
modulació, ús, aplicacions i impacte sobre el públic, i
per la retroacció de la demanda social sobre el comerç
i la indústria i viceversa, que enriqueix els ja no tan
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Autoretrat de Salvador Crescenti acompanyat del seu fill davant
un mirall corbat. La fotografia econòmica i portàtil com a eina
d'autorepresentació, d'experimentació i de joc.
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senzills matisos per a les lleis de l’oferta i la demanda.
Tot immers en un entorn on la pretensió i l’avidesa de
comunicació donen un paper creixentment complex
als mitjans de la imatge.
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Núria F. Rius

FOTOGRAFIA DE CARRER: FOTÒGRAFS
AMBULANTS, MINUTERS I LEIQUEROS

Girona és territori de fotògrafs. La seva història visual
és plena de noms singulars. No en va, la vista més antiga de la ciutat que es coneix la va elaborar el francès
Franck, un dels retratistes més prestigiosos de Barcelona i, més tard, del París del Segon Imperi; i un dels
primers àlbums dedicats només a Girona és obra del
també preeminent Joan Martí Centelles. Al llarg del
segle xix i principis de 1900 la ciutat va gaudir de concorregudes galeries de retrats, com les de Ramon i Joaquim Masaguer, la família Unal, Antoni Garcia o Josep
Jou. Dels primers amateurs, se signifiquen personalitats com els germans Masó, Lleó Audouard o Carles
Batlle. Ara bé, si parem atenció al segle xx, la història
de la fotografia a Girona ha de fer lloc a desenes de fotògrafs de noms sovint desconeguts i, en la major part
dels casos, desmerescuts socialment i culturalment.
Ens referim als fotògrafs que van treballar al carrer, de
manera ambulant, des dels volts de la dècada de 1930
fins a les darreries del franquisme. Molts d’ells ho van
fer en la clandestinitat; altres, de manera ocasional o
compaginant-ho amb oficis diversos. Tots, emperò,
són responsables d’una part significativa de les fotografies familiars de la societat gironina, perquè, gràcies
a ells, durant gairebé mig segle, retratar-se a la Devesa
per Fires o als carrers de Girona en dates assenyalades
va ser possible i, sobretot, assequible.
Així, retratistes ambulants, minuters i leiqueros expliquen un capítol de la història de la fotografia a Girona, en permanent moviment i contacte amb el conjunt
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de la província i, en particular, amb la Costa Brava i els
seus estiuejants. Tot plegat, en temps de la definitiva
normalització de la cultura fotogràfica a la societat i
d’una forta generalització, com a guanyapà econòmic,
de l’exercici professional de la fotografia.
La fotografia ambulant i de carrer: un comentari
terminològic
Quan ens apropem a la fotografia, per estudiar-ne la
història i les manifestacions, ens adonem que es tracta
d’una realitat complexa i difícil d’enllistar, sent com és
una pràctica cultural molt més estesa i exercida que
altres formes com el dibuix, la pintura o l’escriptura en
la vessant més narrativa. Per bé que sota la influència
de la història de l’art s’ha tendit a privilegiar el coneixement d’alguns noms singulars i de les operacions fotogràfiques de caràcter més artístic, la fotografia, com a
pràctica i com a cultura, és precisament tot el contrari.
O, en tot cas, és moltes més coses.
Ja l’any 1839, quan el diputat francès i saintsimonista François Arago va liderar la definició i promoció
política del que aleshores era el nou invent del daguerreotip —el primer procediment fotogràfic oficialitzat
al món—, defensà les seves possibilitats múltiples i
transversals de camps d’aplicació, a la vegada que promulgà que la fotografia estaria «à la portée de tout le
monde». Poc després, la famosa litografia satírica de
Théodore Maurisset d’un món «daguerreotipomaní110

ac», on els vagons de tren són càmeres fotogràfiques,
igual que la cistella del globus aerostàtic, i, sobretot, on
la societat en conjunt es llança amuntegadament per
accedir a aquest nou prodigi tecnològic, il·lustra el que
serà la naturalesa sociocultural de la fotografia: una
pràctica visual generalitzada que, amb el temps, en
efecte, arribarà a tots els racons del món i als diferents
espais socials. En conseqüència, parlar d’ambulància
en fotografia és referir-se a un exercici concomitant a
les pràctiques de difusió dels productes culturals de la
modernitat. Perquè la nova tecnologia procedent de
França no només s’estendrà entre els nuclis urbans de
tot el món, sinó que també, sota la pràctica ambulant
dels primers retratistes del segle xix, anirà arribant a
localitats més petites.
No obstant això, nosaltres volem posar el focus en
el model de fotògraf ambulant que apareix i es fa fort
amb la popularització de la cultura fotogràfica a partir
de 1900 i, concretament, amb el desenvolupament del
que Francesc Espinet anomena la «societat-cultura»
de masses. És a dir, una societat que gràcies a mitjans
de comunicació com la fotografia o el cinema vehicula
part de la seva cultura. Una cultura «de la societat» i,
per tant, també de l’espai públic. A la vegada que una
part significativa de les pràctiques culturals d’aquesta
societat se centra en la comunicació en si mateixa. Per
tant, el fotògraf ambulant al qual farem referència és
aquell retratista que, seguint els criteris comercials de
bo, bonic, econòmic i ràpid, produeix al carrer de la
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ciutat, en locals tancats, en domicilis particulars o a
l’aire lliure imatges a baix cost i a l’instant per abastar
una societat cada vegada més habituada a interactuar
amb la càmera, seguint el precepte d’Arago del 1839.
Unes fotografies, les de carrer, que s’utilitzaren sovint
no només per immortalitzar un moment significatiu
a la vida de les persones, sinó, sobretot, per jugar i comunicar-se, socialment i afectivament, amb la gent i
l’espai que els circumdava: Girona i els seus entorns.
Els primers ambulants i minuters en els anys previs
a la Guerra Civil
L’emergència de noves pràctiques ambulants en fotografia es pot explicar des d’una perspectiva social, cultural i també tecnològica. Comencem per aquesta darrera i estirem les arrels fins a finals del segle xix. Pels
volts del 1880 es va estendre a Espanya el ferrotip, un
procediment que consistia en un positiu directe sovint
sobre una fulla de metall lacada de negre. El ferrotip, si
bé no era un recurs nou, va tenir una revifada en l’últim quart de segle gràcies al fet de permetre l’elaboració de retrats econòmics en barraques ambulants, per
a fires i festes, i especialment de manera ràpida: cinc o
sis minuts. Una celeritat que va originar les primeres
expressions de fotografia «al minut». Paral·lelament, a
ciutats com Barcelona es van impulsar diferents màquines automàtiques de retratar buscant sempre l’equilibri entre facilitat en l’operació, preu mòdic i resultat
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instantani. Aquests aparells pioners no van acabar de
funcionar aleshores i caldria esperar el nord-americà
Photomaton de finals de 1920 per a un procés realment
automàtic. No obstant això, tal com ha estudiat l’historiador Salvador Tió, el que sí que van llegar aquestes
màquines va ser la idea d’una càmera que tingués, a
l’interior, l’espai i les eines del laboratori de revelatge;
el pas necessari per a les càmeres «minuteres» i el seu
laboratori portàtil integrat.

Fotògraf minuter als jardins de la Reina Victòria.
Autor desconegut. 1900-1910 (Fons Impremta Franquet)
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D’altra banda, la dècada de 1880 també va ser central per al desenvolupament del gelatinobromur, un
procediment fotogràfic nou que facilitava la prefabricació industrial de negatius i que, per tant, alliberava el fotògraf de la necessitat de carregar tot el pesant
laboratori que, abans, exigia la preparació immediata
dels clixés de manera prèvia a l’ús. El gelatinobromur
també va consolidar la instantaneïtat fotogràfica, fins
aleshores anhelada, però no reeixida del tot o no sense
dificultats. El gelatinobromur és, en definitiva, el principi tècnic de la fotografia d’aficionat, tan paradigmatitzada per l’empresa Kodak, o les portes obertes per a
l’emergència del fotoperiodisme. Veurem com, també,
va facilitar l’ofici dels nous fotògrafs ambulants que,
gràcies al petit laboratori integrat a la càmera, retrataven, revelaven i entregaven les còpies al moment gràcies a aquest procediment veloç i fàcil, que marcaria
tot el segle xx.
Les pràctiques fotogràfiques ràpides i econòmiques
van ser una insistència de la indústria i es van estendre
com una taca d’oli a partir de 1890-1900. De manera
paral·lela a la seva arribada a les grans ciutats com la
mateixa Barcelona o Madrid, l’ara anomenada fotografia al minut també s’introduïa a Girona. Hem pogut
localitzar poques notícies d’aquests anys primerencs,
però algunes força il·lustratives. Per exemple, els anuncis que es publicaren el 1910 en diaris com La Lucha
per trobar un agent que comercialitzés a la província de Girona la càmera Wonder-Photo Cannon, un
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aparell patentat només dos anys abans per l’empresa
nord-americana Chicago Ferrotype Company i distribuïda a Catalunya per J. Vallhonrat. Aquesta càmera,
protagonista inicial al cèlebre film de Buster Keaton
Cameraman (1928), permetia l’elaboració de diversos
ferrotips en un «sol minut», sense necessitat de coneixements profusos en fotografia. Tal com asseveraven
els seus anuncis, «podrá usted hacer retratos sin necesidad de ser fotógrafo». No obstant això, l’aparell que
s’acabaria imposant en la fotografia de carrer és la icònica capsa de fusta que, com ja hem esmentat, funcionava simultàniament com a càmera i com a laboratori
portàtil; un aparell que, finalment, s’entrecreuà amb la
introducció al mercat del paper postal, l’últim ingredient que mancava i el suport principal del retrat ambulant. De la fotografia al minut derivaria el nom de fotografia minutera. Així, el fotògraf ambulant de principis
de segle xx serà el minuter, el primer, el més popular i
el més pintoresc de tots els ambulants del segle.
Des d’una perspectiva social, els primers minuters a
la ciutat de Girona apareixen de manera sincronitzada
amb l’increment de la venda ambulant al carrer: venda
a l’aire lliure de menjar, begudes, joguines o globus per
a unes formes de vida cada vegada més adequades a
la idea de cert temps d’oci i una creixent cultura d’esbarjo. En aquest sentit, la fotografia és ambulant o de
carrer perquè té sentit allà on, sobretot, hi ha persones
en temps no productiu. El fotògraf va de la mà de la
multitud i els seus moviments: per dins de la ciutat,
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als espais més concorreguts; a fora, a les poblacions
sense retratista permanent; a la costa, on es desplacen
els estiuejants. En paraules del fotògraf gironí Ricard
Pla Maranges al diari Los Sitios (1946), «la multitud
es un rebaño que después de adquirir lo esencial para
la vida se queda con cuatro pelos, pero luego venimos
nosotros: los fotógrafos, los periodistas, los dueños de
cafés, de bailes, de cines, de teatros… que acabamos de
esquilarles los cuatro pelos sobrantes». Aquesta equiparació del fotògraf de carrer amb altres espais d’entreteniment posa de manifest una de les dimensions
poc reconegudes de la fotografia, vinculada sempre a
l’àmbit de la memòria. Ens referim al joc i la recreació.
Per això molts dels fotògrafs de carrer se situaven en
espais o moments de desconnexió del dia a dia com els
jardins de la Devesa o les Fires de Sant Narcís, on ferse un retrat al moment, fins i tot disfressat de mariner
o de guàrdia de trànsit, formava part del conjunt de les
atraccions i diversions. Parafrasejant Rafael Garriga,
eminent industrial barceloní de material fotogràfic per
a minuters de la dècada de 1920: «Es evidente que de
no existir estos minuteros, estas máquinas automáticas
o estos cine-retratos, una parte de estas fotografías las
harían los fotógrafos profesionales, pero no hay que
olvidar tampoco que gran parte de las fotografías que
se hacen por tales sistemas no se harían ya que el hacerse depende de la facilidad del momento». Facilitat
tècnica, però, en particular, facilitat contextual: la fotografia ambulant era directa, accessible, desenfadada.
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Caricatura de Ricard Pla Maranges. L’Autonomista, 12-8-1935, p. 3.
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Qui van ser els primers minuters de Girona? Atès el
caràcter popular de la fotografia ambulant, no és fàcil
trobar petjades documentals per escriure’n la història.
De les poques dades de què disposem fins ara, la major part provenen de les acceptacions o denegacions
de l’ajuntament per instal·lar fotògrafs a la via pública, sobretot de la dècada de 1930. Perquè en els anys
precedents, els diaris van plens d’ofertes dels estudis
fotogràfics de la ciutat, com els d’Octavi Unal o Joan
Barber. No obstant això, poc abans de la Guerra Civil
s’intueix un canvi en el mapa fotogràfic Gironí. D’una
banda, el 1933 René Sevestre Rosseau va instal·lar una
cabina ambulant Photomaton, i el 1935 en va col·locar
un nou exemplar a la plaça de Sant Agustí. De l’altra,
ciutadans com Mariano Juan Solé, Pere Constantini o
Salvadora Fortià sol·licitaven autoritzacions per situar fotografies minuteres en espais com la rambla de la
Llibertat o la Devesa, tot i que sovint eren denegades.
Mereix una menció a part Ricard Pla Maranges, un
dels fotògrafs més reconeguts per la societat del seu
temps i un dels professionals més actius en la defensa
de l’espai laboral dels fotògrafs ambulants locals. Maranges instal·là una «fotografia al minut» als jardins
de la Devesa també l’any 1933, després d’aconseguir
el permís municipal pertinent. Gironí de naixement i
marit de la minutera Salvadora Fortià, el fotògraf tornava a la ciutat després d’uns quants anys al Marroc,
on havia treballat com a músic de l’exèrcit. Per notícies en premsa, sabem que Pla Maranges, i deduïm que
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també la seva muller, que treballava amb ell, combinava la feina a la Devesa amb serveis de «fotografia al minut» o «fotografia ràpida». Així mateix ho anunciava
als diaris: servei a domicili a Girona i pobles, per fer
fotografies de carnet, passaport i, amb preus especials,
retrats de grups escolars i particulars, però també fotografia «artística», de la mateixa manera que tasques
de laboratori (revelatge, còpies, ampliacions). Utilitzava la perruqueria de la rambla de la Llibertat (núm.
21) o el cafè de l’entrada als jardins de la Devesa com
a oficina de contacte. També publicava la seva adreça
personal, al carrer de la Rosa, número 12, segon pis.
Tot plegat, amb un tarannà logístic sobri i familiar, tan
propi del fotògraf ambulant. Des d’aquell 1933 i fins a
la dècada de 1950, Maranges es convertiria, sense cap
mena de dubte, en un dels fotògrafs ambulants més
arrelats a la ciutat i també amb més dimensió pública, com proven les notícies dedicades a la seva figura,
més o menys regulars, aparegudes en diaris locals com
L’Autonomista. Així, per exemple, aquest mateix periòdic publicava l’estiu de 1935 tota una columna dedicada a la biografia dels anys de joventut i adolescència
de Pla Maranges, encapçalada amb una caricatura del
fotògraf i amb la broma arquetípica del «no es mogui»
i l’«ocellet» de la càmera.
Precisament en les edicions del 23 i el 24 d’octubre
de 1935 del diari L’Autonomista va aparèixer un anunci
de dimensions considerables que convidava els ciutadans de Girona a «protegir la nostra indústria». Tot
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seguit, el reclam, sense signar, informava que el fotògraf que treballava als jardins de la Devesa «entrant a
mà esquerra» era de Girona i que oferia fotografies per
a passaport o carnet electoral d’una manera ràpida i
econòmica. L’anunci tancava amb una nova proclama:
«Gironins! Protegiu els nostres compatricis!». Aquest
avís va ser publicat previsiblement per Pla Maranges,
en dates de Fires, perquè ja un any abans el mateix diari havia informat dels conflictes del minuter, «un dels
fotògrafs dels jardins de la Devesa», amb representants
de l’Ajuntament per haver-lo expulsat del seu emplaçament habitual. El que val la pena remarcar, al nostre
entendre, és el final de la crònica, en què L’Autonomista
opinava «que si alguna preferència hi ha d’haver-hi ha
d’ésser, en tot cas, en Ricard Pla, que és fill de Girona
i no per un foraster». Tant l’anunci com la notícia evidencien la coexistència de diferents fotògrafs minuters
a la ciutat i el sorgiment de les primeres lluites entre
ells i amb l’Administració. També mostra un factor
gens insignificant com el de la procedència del retratista. La fotografia ambulant va ser sempre espai d’ocupació per part de fotògrafs originaris d’altres localitats,
que es movien pel país segons el calendari de festes,
però era igualment terreny d’acollida per a immigrants
que trobaven en la fotografia de carrer un ofici per sobreviure, com veurem amb claredat en temps del franquisme. Tot plegat, en el context de la dècada de 1930,
quan la competència i la sobreabundància de minuters
es començava a palesar a les diferents ciutats del país.
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Finalment, i en consonància amb la seva posició
al marge, amb freqüència la fotografia ambulant es
va exercir en l’encreuament d’altres pràctiques, abans
i després de la guerra. Era un guanyapà. L’exemple el
trobem des dels inicis de 1900 amb figures tan rellevants per a la història de la fotografia gironina com
Valentí Fargnoli, que, entre els seus treballs de fotògraf
de paisatge i patrimoni per a encàrrecs de l’arquitecte Rafael Masó o el també fotògraf i empresari Adolf
Mas, produïa retrats a les localitats que visitava, com
Vidreres, Celrà, Sils o Torroella. El fons Fargnoli es
conserva en diferents institucions, com el CRDI, i de
manera entremesclada s’hi poden trobar paisatges,
arquitectura —ara en clau de patrimoni— i retrats de
vilatans i les seves celebracions. Segurament, una de
les imatges més associades a Fargnoli és la de la seva
figura sobre la bicicleta, i al damunt seu la càmera minutera de calaix, per desplaçar-se a les localitats rurals
de la zona i oferir el servei de fotògraf. Aquest és el
retrat paradigmàtic del retratista ambulant, que, amb
els mitjans que té a l’abast, sovint precaris, se les enginya per guanyar diners. En el cas de Fargnoli, l’ofici de
fotògraf ambulant li permetia uns ingressos amb què
complementava —o, a vegades, compensava— la seva
feina com a fotògraf «d’art i d’arqueologia», i la prova
dels guanys que suposava és la continuació de l’ofici
ambulant en mans del fill, Antoni Fargnoli Vilaseca,
d’ençà de la mort del seu pare, el 1944.
Com és ben sabut, els estralls de la Guerra Civil van
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afectar diferents aspectes de la vida social i afectiva,
així com econòmica i productiva, de la societat. La indústria de la fotografia també se’n va ressentir, sobretot
a mig conflicte, quan el material necessari va començar
a escassejar. Així mateix, les forces d’ordre del Govern
de la República van engegar un protocol de vigilància
sobre la possessió de càmeres fotogràfiques en mans
de la ciutadania. A Girona, aquest control es va iniciar el gener de 1938, i des d’aleshores es procurà una
estricta verificació d’establiments, fotògrafs, professionals i amateurs, i del material que s’expedia. Amb tot,
és possible afirmar que, malgrat la guerra, o precisament per la guerra, la fotografia ambulant va viure una
sort d’edat daurada a Espanya perquè les seves imatges,
econòmiques i ràpides, facilitaven el diàleg afectiu entre soldats i éssers estimats. És a dir, el retrat ambulant
va contribuir a una certa «normalitat» dins de l’anomalia del conflicte, gràcies a la força comunicativa de
la fotografia, ara assequible en un minut.
Els leiqueros: un nou ofici per combatre el pauperisme franquista
La victòria del bàndol insurreccionat i l’inici de la dictadura franquista van anar acompanyats, poc després,
de la reaparició dels fotògrafs al carrer. En aquesta línia, a partir de 1940 s’aprovaren noves autoritzacions
municipals a Benito Amiel Font, per a una fotografia a
la placeta del sortidor dels jardins de la Devesa, o a Ra122

mon Martí Oro, per a un taller de fotografia al carrer
Ciutadans, en paral·lel al seu inici com a ambulant. El
1944 a Los Sitios, Carles de Bolós, amb el pseudònim
de Gerion, dedicava tot un article als fotògrafs de «La
tela de fondo», palesant a l’inici del text l’embranzida
que estava agafant a Girona l’ofici de fotògraf a l’aire
lliure. És interessant fer notar la distinció que fa l’autor
entre els fotògrafs que tenen la galeria «enmig del carrer» i els que «cacen els clients al vol». A qui es referia,
Bolós?
A la mateixa dècada de 1930, a algunes ciutats del
país s’havien anat multiplicant fotògrafs de carrer
que, en lloc d’utilitzar la màquina minutera, empraven càmeres de cinema per fer retrats als vianants, en
seqüències de tres imatges. Era una sort de fotografia «per sorpresa», com la titularien a L’Autonomista el
1935, ja que el fotògraf, en aquest cas, s’anticipava a la
demanda del retratat, tot fotografiant-lo sense el seu
consentiment per, després, oferir-li un cartró com a
val de compra. En cas de voler adquirir la fotografia, el
passant s’havia de dirigir al corresponent estudi fotogràfic i pagar la còpia. Aquest tipus de format va desaparèixer amb la guerra per transformar-se en el que
s’anomenarien fotògrafs leiqueros, leiquistas o «amb
càmeres tipus Leica»; l’arquetip de fotògraf dominant
al llarg de gairebé tot el franquisme.
La Leica era una càmera que havia contribuït a capgirar el fotoperiodisme modern, de nou, a la dècada
de 1930. Va ser, nogensmenys, un dels models de cà123

mera que utilitzaren Robert Capa o Agustí Centelles
a la Guerra Civil. Es tractava d’un aparell costós i, és
clar, no tothom se’n podia permetre una, i menys enmig de l’autarquia franquista. Ara bé, l’enginy era condició per a molts d’aquests fotògrafs ambulants de la
postguerra i la majoria tenia càmeres fetes a base de
peces i parts d’altres màquines. Molts també empraven marques i models distints però semblants d’Agfa,
Kodak, Condor, Dollina, Foca, Retina o Futura, molts
procedents de l’estraperlo. Dir leiquero era un recurs
metonímic, ja que s’utilitzava el nom de la marca pionera alemanya per designar un conjunt de màquines
modernes relativament petites, dinàmiques i, sobretot,
que funcionaven amb negatiu de pas universal, en lloc
de les plaques antigues o el paper postal dels minuters.
Els negatius resultaven molt més fàcils de revelar i ferne còpies, i, per tant, s’aplanava el camí per convertir
el domicili particular en un laboratori professional. A
més, el fet que la càmera funcionés sense trípode va
alliberar els moviments de l’ambulant, va permetre fer
diverses fotografies, una darrere de l’altra, i va obrir el
ventall de possibilitats comercials: del retrat al carrer a
reportatges complets de processons i altres celebracions religioses i cíviques, col·lectives i personals (casaments, banquets, etc.).
En conseqüència, un eixam de noms van anar ocupant els carrers de Girona, alguns encara molt presents
en l’imaginari col·lectiu dels ciutadans: Martí Massafont, Justo Zamorano Vitora, Antoni Muñoz León,
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Retrat d’un militar a l’encreuament entre el carrer Santa Eugènia i la
Gran Via de Jaume I, a Girona Martí Massafont. 31/03/1957.
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Joan Pujol Juando, Pere Estrach Frigole, Miguel Morilio Gallego, els ja esmentats Ramon Martí Oro i Antoni Fargnoli i, és clar, Ricard Pla Maranges. Tots ells van
estar actius en carrers de tradició fotogràfica, és a dir,
en espais concorreguts, com la plaça de la Independència, on havien tingut estudi Ramon Masaguer, Dalmau
i Boadella, Amis Unal i Bartomeu Serra; la rambla de
la Llibertat, amb els retratistes Tomàs Bernardi Boadas
i Ròmul Comas, o la pujada del pont de Pedra, a prop
de l’estudi de Josep Jou i, després, Narcís Sans.
Aquests nous ambulants, a diferència dels minuters,
es movien per tota la ciutat, també per la Devesa i les
fires, i eren uns habituals de les processons, els aplecs i
els concursos de sardanes, així com d’organismes amb
què arribaven a acords d’exclusivitat, com hospitals,
escoles, esglésies, institucions militars, restaurants, comerços o entitats i instal·lacions esportives, entre d’altres. Tal com deia per aquelles dates la publicitat d’acadèmies a distància com la Fotográfica Hispano Americana, el lema era «¡Sea el fotógrafo de su localidad!».
Centenars de cerimònies i celebracions suposaven, en
els preàmbuls del franquisme del desarrollismo, una
oportunitat per fer diners tot retratant i venent còpies
als assistents. Cal tenir present, però, que precisament
pel caràcter festiu de la fotografia, s’encomanava, o tenia sentit, en dies no laborables. Una circumstància
que va permetre a molts ambulants compaginar la fotografia amb una professió entre setmana, com la de
dependent, mecànic o carter, i veure en l’activitat de
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leiquero uns ingressos extraordinaris per a l’economia
familiar. De nou, hem de fer referència a un ofici d’escalafó sociocultural baix i accessible a persones que,
sovint, havien après la fotografia d’una manera autodidàctica per poder treballar-hi. No per casualitat, una
part important dels fotògrafs ambulants provenien de
la immigració interna de la postguerra i eren originaris de ciutats i pobles com Còrdova, Toledo, Estepa o
Ciudad Real.
Malgrat el caràcter popular i senzill de la fotografia
ambulant, els controls sobre la professió es van endurir amb el franquisme. Així ho reflecteix l’abundant
paperassa que generava un sol expedient de fotògraf
ambulant entre les dècades de 1950 i 1960, avui en dia
conservada a l’Arxiu Històric de Girona, al fons del
Govern Civil. A la sol·licitud escrita pel candidat i les
dues fotografies de rigor, calia sumar-hi un informe de
bona conducta politicosocial escrit per la policia, que,
en cas de no obtenir informació dels seus expedients,
no dubtava a indagar entre els veïns del fotògraf. Tot
plegat, un exemple molt il·lustratiu del grau d’informació que el règim disposava dels ciutadans. Ser «addicte al règim», «apolític» o «indiferent a la Causa Nacional» era una condició per obtenir el permís.
Dins d’aquest marc administratiu, una de les característiques més remarcables de l’època del franquisme
és el zel amb què l’Administració va pretendre regular
el nombre de fotògrafs ambulants actius a la província
de Girona, una restricció que tenia lloc, paradoxal127

ment, en temps d’una completa expansió de la cultura
i el consum fotogràfics a la societat. Aquesta severitat
comptava, és clar, amb la connivència dels fotògrafs
ja amb llicència que gaudien, així, de certa exclusivitat. L’any 1949 la Direcció General de Seguretat havia
censat disset ambulants a tota la província, fet que va
provocar que s’establís aquest número com l’assignació total de llicències que podrien coexistir en actiu.
Aquesta limitació es mantindria de manera rigorosa
en els primers anys de la dècada de 1950 i causaria
una pluja de denegacions a tota nova sol·licitud. Casos
com el del fotògraf de Figueres Amadeo Rosell Portabella, que acabaria emigrant a l’Argentina, demostren
el modus operandi entre fotògrafs. Una càmera Agfa
i un Chevrolet com a laboratori fotogràfic eren després traspassats a Josep Argeles Buixera, fill del també fotògraf ambulant d’origen francès Miquel Argeles
Congost. A Girona, Ricard Pla Maranges traspassaria
la seva llicència a Albert Marco Ballesteros el 1954,
després d’haver-se traslladat a Sant Feliu de Guíxols i
haver adquirit un estudi fotogràfic. És a dir, les baixes
d’uns permetien les altes dels altres, a més de la cessió
del material.
Poc després, les pressions per engrandir-ne la xifra
van evidenciar la inoperativitat del sistema, i de disset
s’augmentà a vint-i-una autoritzacions. El 1956 s’obrí
la franja fins a trenta-cinc per encabir les més de deu
sol·licituds que aleshores es trobaven en llista d’espera:
Narcís Sans Prat, Juan Mendoza Blanch, Juan Simón
128

de Najas (o Denajas), Miguel Colines Escalera, Roman
Suris Caballero i Francisco Coll Carreras, només per a
la ciutat de Girona.
Per la seva banda, els fotògrafs ambulants també
s’emparaven amb la rigidesa administrativa de l’aparell
franquista per fer valer els seus drets. Es trobaven aglutinats en el Grup Provincial de Fotògrafs Ambulants,
que formava part, a la vegada, del Sindicat Provincial
del Paper, Premsa i Arts Gràfiques dels Sindicats Nacionals de la Falange Espanyola Tradicionalista. Mitjançant aquest òrgan pseudosindical, els fotògrafs sol·licitaven protecció davant de la nombrosa competència
que apareixia a la ciutat de Girona i al llarg de la Costa
Brava amb la bonança del temps i la vinguda d’estiuejants o per les Fires de Sant Narcís. Perquè els fotògrafs
ambulants es van multiplicar i estendre per tot Espanya entre 1940 i 1960, però cada territori tenia les seves circumstàncies socials i econòmiques particulars.
El cas de Girona i les poblacions costaneres permet
observar la lluita dels fotògrafs locals per defensar el
seu espai de treball davant de l’allau d’ambulants de
Barcelona que, darrere l’empremta dels estiuejants,
es traslladaven de la ciutat a la platja per seguir amb
l’activitat retratística. Els ambulants no només volien
fotografiar el gironí, sinó també el «pixapí».
En moltes altres ocasions, els mateixos fotògrafs, a
títol individual, denunciaven els companys que consideraven intrusius perquè no tenien l’autorització d’ambulància pertinent. Així, la Guàrdia Civil intervenia en
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els conflictes entre ambulants de Girona i altres fotògrafs de la província o fotògrafs procedents d’altres demarcacions. Tals serien els conflictes amb Gabriel Miralpeix Boadas, d’Arbúcies, o Jesús Cadefau Capdevila,
de Puigcerdà, fotògrafs que, malgrat no tenir llicència
per treballar a la via pública, sí que podien operar en
l’interior de locals sempre que disposessin del permís
del propietari. En altres ocasions, les denúncies entre
col·legues ambulants responien a sospites de préstec
de càmeres i llicències per delegar l’activitat professional a altres persones. Va ser el cas de Sebastià Martí
i Antonio Muñoz León, les acusacions sobre els quals
van ser desestimades per indemostrables per la policia.
El primer era propietari d’un establiment fotogràfic al
carrer Cort-Real i comptava amb un equip d’ajudants
per fer fotografia a salons i domicilis. En el segon cas,
l’organització de xarxes familiars al voltant de la fotografia ambulant dificultava aquesta claredat i individuació de la professió, tal com va argumentar la mateixa
policia aleshores. Antonio Muñoz León era gendre del
fotògraf ambulant Juan Simon de Najas i germà de dos
ambulants més, Pascual i Pablo Muñoz León. Aquests
darrers operaven amb les mateixes càmeres i disposaven, a més, de llicència del Govern Militar de Girona
per fotografiar en campaments i casernes, encara que
no tenien autorització de la Direcció General de Seguretat.
A vegades, l’ordre dels fets era invers. Fotògrafs o
ciutadans que fotografiaven ocasionalment, de manera
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Sr. Sánchez, empleat de Sebastià Martí Roura (Fotografia Martí),
fotografiat per un ambulant el 1956. (AHG. Fons Govern Civil.
Secció Fotògrafs ambulants).
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clandestina, per treure’s un sobresou, es defensaven de
les acusacions dels professionals amb llicència. Va ser
el cas, el 1955, del pintor i fotoreporter Antoni Crosa
Mauri de Palamós, denunciat pel fotògraf de carrer de
la localitat, «que además de tener una bolsa bien repleta se puede trasladar en Vespa propia a Gerona»,
com afirmaria el mateix Crosa en una missiva enviada
a Francisco Moré per sol·licitar protecció del Govern
Civil.
Potser per tractar-se d’un dels més antics de la ciutat, Ricard Pla Maranges també va ser dels fotògrafs
més actius a l’hora de defensar els drets dels ambulants
autoritzats. De vegades a títol personal, però també en
comunió amb altres col·legues de la ciutat, com Roman Surís, Fernando Lajaima, Luis Zamorano o Juan
Simón, amb qui bregaria per l’estricte compliment del
marc legal i no dubtaria a denunciar fotògrafs sense
llicència mitjançant la mateixa fotografia per provar
les acusacions. No obstant això, les nombroses peticions d’ordre al Govern Civil fetes per Pla Maranges
evidencien el desbordament de l’ofici i les constants
transgressions del marc legal.
En la majoria dels casos, el conflicte s’originava
per incongruències i contradiccions en la distribució
de competències a l’hora de decidir, precisament, qui
podia decidir. La Direcció General de Seguretat del
Govern Civil tramitava les autoritzacions per a la fotografia ambulant, però, a la vegada, els ajuntaments
també gestionaven sol·licituds. D’altra banda, el Go132

vern Militar de la província tramitava permisos als
seus espais, i els propietaris de locals o les famílies de
domicilis particulars tenien la potestat, és clar, d’autoritzar fotògrafs a treballar amb ells. De fons hi havia
una sort de carrera contra el vent o un fer mans i mànigues per intentar esquivar l’oracle de la tecnologia moderna: la cultura fotogràfica, i el seu exercici, avançava
de manera incontenible amb els conflictes d’interessos
i competències professionals derivats. La seva gestió i,
sobretot, la voluntat de vigilància i constricció estaven,
senzillament, abocades a l’embolic i al desordre, com
també a les arbitrarietats de les lògiques del poder, ara
administratiu, ara gremial; una circumstància de la
qual eren ben coneixedors els agents implicats del Govern Civil de la província, que periòdicament emetien
informes sota l’epígraf «Asunto: fotógrafos ambulantes» per intentar revisar o aclarir el que era un fenomen puixant i, per tant, complex i problemàtic, com
demostra aquesta correspondència interna de principis de 1950, conservada a l’Arxiu Històric de Girona:
Desde la implantación del cupo y cierre del mismo,
han venido desfilando por este Gobierno Civil infinidad de personas dedicadas a fotógrafos ambulantes,
que en su mayoría trabajan en la clandestinidad con la
pretensión de documentarse para poder trabajar legalmente, y al no serles admitidas las instancias, no dejan de demostrar su desagrado, especialmente los que
tributando al Estado como fotógrafos y carecer de tal
autorización especial, se ven obligados a ejercer clan133

destinamente. / Unos se conforman y se quedan esperando para cuando ocurra alguna vacante y puedan
solicitarla, pero otros, como se ha visto se han dirigido
directamente a la Dirección General donde al parecer
son escalafonados, circunstancia muy anómala, pues
si se tiene dispuesto a los Gobiernos Civiles que no se
admitan tales instancias, no habiendo vacantes, tampoco deberían admitirlas en dicho Centro, sin haber
pasado antes las peticiones por el Gobierno Civil correspondiente, que es el que en realidad debe proponerlos, si se ajustan a lo dispuesto […].
En conclusió, si bé les xifres oficials d’ambulants actius rondaven la vintena, sembla obvi que a la pràctica
n’eren moltíssims més. El fet de posseir una càmera,
en un moment en què encara no era un fet completament generalitzat, facilitava l’exercici de retratista, ni
que fos d’una manera puntual. Ho exemplifiquen altres fotògrafs que no apareixen en la documentació del
Govern Civil però que sabem del cert que van exercir
de fotògrafs de societat a Girona, com va ser el cas de
Salvador Crescenti. Perquè la cultura fotogràfica estava cada vegada més normalitzada i l’accés a un retrat
no només resultava més fàcil, sinó també més demanat
per part de vianants i vilatans, estiuejants o assistents a
un embalat, a les fires del poble o a una celebració social. Així, també, el mapa de fotògrafs s’aniria eixamplant amb noves localitats com la Bisbal, Platja d’Aro,
Torroella de Montgrí, la Jonquera, Espolla i un llarg
etcètera.
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On són les dones?
Per bé que el camp de la fotografia sempre ha estat
prolífic quant a la presència de dones fotògrafes, tant
professionals com amateurs, malauradament la seva
visibilitat en les fonts primàries i en les lectures històriques és força minsa, i encara més en el cas d’un terreny,
com el de la fotografia ambulant, ja de per si precari
en termes de percepció i reconeixement sociocultural.
Encara que només puguem escriure’n quatre ratlles,
creiem que val la pena recordar-ne els noms.
Sabem del cert que hi havia dones fotògrafes ambulants o ajudants de fotògrafs, però resulta difícil exemplificar-ho amb casos. Ja hem esmentat el de Salvadora
Fortià, a qui es denegà autorització per treballar a la
Devesa, per bé que va exercir de fotògrafa juntament
amb el seu marit, Ricard Pla Maranges. Altres petites
pistes documentals entre els expedients del Govern Civil donen a entendre que alguns fotògrafs, com Enric
Pujol Carbonell, delegaven a l’esposa la producció de
fotografies a la via pública, mentre que molts dels fotògrafs ambulants, com s’ha estudiat amb el cas de Martí
Massafont i la seva esposa, Maria Fontanils, tenien el
suport de la unitat familiar per fer totes les tasques de
laboratori als vespres, a la llar familiar.
De tots els expedients, acceptats o denegats, que el
Govern Civil va gestionar en les primeres dècades del
franquisme, només ens costen dues sol·licituds procedents de dones. La primera pertany a M. Luisa Zara135

goza Simón, de Palafrugell, que iniciava els tràmits per
a una llicència l’any 1955, al·ludint que aleshores ja es
dedicava a la indústria de la fotografia, sense galeria,
i, per tant, només amb laboratori de revelatge, ampliació, il·luminació i retoc. La fotògrafa argumentava el
fet de ser cridada amb regularitat a fotografiar en hotels, locals esportius o altres espais tancats de la Costa
Brava per elaborar reportatges socials. La petició va
ser denegada, entre altres motius, perquè «no era posible acceder a dicha pretensión por no estar permitido
dicho trabajo al sexo femenino». Poc després, el 1959,
a Dolores Feijoo Borrajo, de Caldes de Malavella, se li
assignava el lloc número vuit de la llista d’espera sense
més incidències.
A partir de 1960, a poc a poc, els murs del gènere
s’anirien flexibilitzant una mica, no tant per l’obertura
de la mentalitat de l’època com pel fet que algunes filles
de fotògrafs s’anirien incorporant a l’ofici, fos ambulant
o de fotoreportatge. Però aquesta història s’entrecreua
amb nous tombs de la cultura fotogràfica i, per tant,
amb l’inici del final de la mateixa fotografia de carrer.
La normalització de la fotografia d’aficionat i l’ocàs
dels ambulants
L’any 1969 Tomàs Mallol, l’eminent col·leccionista i
pare del fons del Museu del Cinema de Girona, rodava
el curtmetratge Daguerre i jo. L’argument gira al voltant del minuter Jaume Galtés, instal·lat al parc Bosc
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de Figueres, i la seva espera, cada vegada més resignada, d’uns joves als quals ha retratat i que, just després,
han marxar esvalotats sense veure el resultat final de
la fotografia ni tampoc pagar el retrat. És un film d’aire taciturn que narra, en certa mesura, l’ocàs d’aquests
fotògrafs de carrer al tombant de la dècada de 1960.
Sovint s’aborda la història de la fotografia atenent
només als aspectes tècnics i econòmics. És una cantarella força habitual la que afirma que la fotografia,
durant molt de temps, va ser una pràctica reservada a
les famílies benestants perquè les càmeres resultaven
molt costoses per a la resta de la societat. Això mereix
algunes puntualitzacions. La perspectiva d’entendre la
fotografia no només com una qüestió material, sinó
sobretot cultural, ens hi pot ajudar.
Si retrocedim a la dècada amb què iniciàvem aquest
text, els anys trenta, veurem que ja aleshores els concursos de fotografia amateur i d’aficionat eren molt habituals i que el mercat oferia un bon assortiment de
càmeres de diferents preus. Això no vol dir que aleshores tothom tingués un aparell fotogràfic, perquè no
tothom es veia a si mateix amb la possibilitat de tenir-ne un. A més, fins llavors era un objecte associat,
simbòlicament, a l’estatut burgès. Però sí, a poc a poc
la societat va anar assumint la cultura retratística com
a pròpia i els fotògrafs de carrer van ser de les primeres
portes obertes a l’autorepresentació. No hem d’oblidar,
emperò, que sovint els ambulants treballaven en moments d’oci i espais d’esbarjo. Per tant, una part de la
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seva fotografia responia a les ganes de jugar, de dedicar-se un moment o de fer-se un retrat per enviar-lo
als éssers estimats pels gironins o els visitants, i també,
és clar, de tenir un record de la seva participació en els
diferents esdeveniments de la ciutat. La prova és que
molts ciutadans, tot i tenir càmera, adquirien retrats
fets pels ambulants.
El pas de la dècada de 1960 a 1970 comportà diversos canvis socials i culturals, amb l’emergència d’una
joventut que encapçalaria la lluita per una subversió
del model de país, mentre s’apropava la mort de Franco. No per casualitat, aquesta joventut nascuda pels
volts dels anys 1950, alguns amb la càmera del pare
a casa, seria la primera a abraçar majoritàriament la
fotografia d’aficionat per poder tenir eines d’autorepresentació més adequades a les noves formes de sociabilitat i afecte. Seria el símptoma d’una generalització
definitiva de la presència de càmeres a les llars i als
grups, alhora que formes culturals dominants en les
dècades anteriors anirien minvant. En clau estrictament fotogràfica, la imposició el 1968 d’un nou requisit per als ambulants, el carnet d’empresa amb responsabilitat, juntament amb l’adveniment de la fotografia
en color en detriment del blanc i negre, aboliria el
caràcter casolà de què havia gaudit la fotografia fins
aleshores i la capacitat autònoma dels retratistes. Tot
plegat, condemnava minuters i leiqueros a la seva progressiva desaparició.
Què van aportar els fotògrafs de carrer durant més
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de mig segle? D’una banda, l’accessibilitat econòmica
i material del retrat a una part de la població que, bé
per manca de capital, bé per trobar-se en àrees rurals,
els resultava difícil accedir a la tecnologia fotogràfica.
De l’altra, la «facilitat del moment», que deia Garriga, la possibilitat de disposar de la fotografia com un
engranatge que relliga persones amb persones, persones amb moments i persones i moments amb espais.
També van ser professionals utilitzats per empreses
privades, associacions sense ànim de lucre, institucions religioses o cíviques i el mateix Ajuntament. Eren
fotògrafs més econòmics que un fotoreporter, però sobretot eren legió, sabien moure’s i fer xarxa de clients,
estaven a l’abast i abastaven tota la ciutat. Podríem dir
que, en bona mesura, les càmeres dels fotògrafs ambulants eren les càmeres de Girona.
Des de la perspectiva del segle xxi, les seves fotografies, si bé no resulten singulars o originals segons
els canons estètics de l’alta cultura, sí que són altament
comunicatives i afectives, i ens permeten reflexionar
sobre una història cultural més pròxima als marcs comuns de pensament i sentiment del conjunt de la societat i les seves relacions interpersonals i amb el territori. També fan possible valorar aquesta pràctica com un
guanyapà essencial que va permetre a moltes persones
sortir de la misèria. En aquest sentit, el valor de la fotografia de carrer resideix precisament en la norma, en
allò que comparteixen les imatges i els seus fotògrafs,
en els elements que guarden en comú. Que bona part
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dels fons personals i privats de Girona i les localitats
circumdants estiguin replets de fotografies d’aquests
ambulants és un senyal material inequívoc del seu pes
i rellevància en la història de la fotografia a la ciutat.
Fonts documentals
AHG, Fons Govern Civil, caixes 1552 i 1553.
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Anna Pujols
FOTOPERIODISME I FRANQUISME A LES
COMARQUES GIRONINES

El dia 19 de març del 1966 el Ministeri d’Informació i
Turisme publicava el Decret 14/1966, de 18 de març,
de premsa i impremta. Es tractava d’una normativa
jurídica que invalidava totes les sentències anteriors i
aparentment concedia més llibertat als periodistes per
exercir la seva professió. A partir d’aquest moment, els
directors dels mitjans de comunicació podien designar
lliurement els seus treballadors i s’ampliava la llibertat d’expressió en el tractament de les notícies. No en
va, l’article segon de la llei especificava les excepcions
d’autonomia del periodista i fixava que «la libertad de
expresión y la difusión de informaciones no tendrán
más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son
limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la
defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa;
la independencia de los Tribunales y la salvaguarda de
la intimidad y del honor personal y familiar». És a dir,
malgrat l’aparença d’obertura, la independència del periodista era escassa i les restriccions, totals.
La nova normativa, firmada pel ministre Manuel
Fraga Iribarne, anul·lava la Llei de premsa del 22 d’abril
de 1938. Les diferències entre ambdós textos són notables, si bé les premisses són les mateixes: es tractava
que tot canviés perquè no canviés res. Per posar en re145

lleu aquesta immobilitat, José Miguel Delgado Idarreta, professor d’història contemporània a la Universitat
de la Rioja, cita una frase molt clarificadora de l’escriptor Miguel Delibes; diu: «Antes te obligaban a escribir
lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte
que escribas lo que sientes, algo hemos ganado». Si hi
afegim, a més, que el Ministeri d’Informació i Turisme
era l’organisme encarregat de concedir els carnets de
periodista als qui havien superat els estudis a les escoles reconegudes per l’Estat i no eren disconformes
amb el règim, la llibertat es reduïa a res. El mateix passava amb la fotografia, amb la dificultat afegida que no
existien estudis reglats. Per disposar del carnet de fotoperiodista calia un expedient del Govern Civil amb
els antecedents polítics dels fotògrafs i estar afiliat al
Sindicat Vertical d’Indústries Químiques, l’òrgan que
exercia el control estatal de la professió.
A Girona, la figura per excel·lència de la fotografia
de premsa durant el franquisme fou el fotoperiodista
Narcís Sans. Aquest fotògraf (Viladesens, 1920 - Girona, 1994) es va convertir en el màxim representant
del fotoperiodisme oficial a les comarques gironines.
Durant la dècada dels cinquanta, Sans va establir una
relació professional amb el diari Los Sitios, l’únic que
s’editava a la ciutat i que seguia les directrius del Movimiento. L’any 2014 el Servei de Gestió Documental,
Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (SGDAP) va publicar l’onzè volum de la col·lecció «Girona
Fotògrafs», que repassa la trajectòria professional de
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Narcís Sans. Aquest llibre és una selecció de gairebé
cent fotografies, la majoria publicades a Los Sitios. Les
imatges alternen inauguracions, visites oficials, inundacions a la ciutat, festivitats religioses, celebracions
militars i festes nocturnes a les discoteques de moda,
bàsicament. Al pròleg, la historiadora de la fotografia
Laura Terré hi inclou les imatges de Sans dins la categoria de «fotografies de medalla i abraçada», un concepte
del fotoperiodista Carlos Bosch. Les imatges de Sans
no reflectien la realitat social. L’interès d’aquestes fotografies és sociològic: pretenen demostrar la pau sostinguda pel silenci imposat dels vencedors i la modernització fictícia pregonada per les institucions del règim.

Visita oficial del general Francisco Franco. Retrat de l’esposa del dictador, Carmen Polo de Franco, amb un ram de flors, fent tertúlia amb
un grup de dones a l’Ajuntament de Girona. Narcís Sans. 17/05/1960
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Més enllà del seu valor sociològic, les fotografies de
Sans també retraten el pas del temps. Des d’un punt
de vista físic, es poden resseguir els canvis urbanístics de Girona i les millores en les infraestructures de
transport a la província: els habitatges del Pla Perpinyà
(1966), la construcció de la plaça Catalunya (1967), la
finalització de les obres del pont de la Barca (1967), la
inauguració de l’aeroport de Girona o la modernització de l’autopista AP-7 (1967) són algunes de les obres
immortalitzades per la càmera de Sans.

Vista de l’Eixample des del campanar de la Catedral. S’observa l’edifici dels Bolet en construcció. Narcís Sans. 06/06/1968
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Sociologia i urbanització són, probablement, el
punt fort a l’hora d’abordar el treball de Narcís Sans.
Amb tot, els segons plans de les imatges són molt
suggeridors perquè esbocinen la idea de mur infranquejable i paradís que pretenia ensenyar el règim. Per
corroborar aquest plantejament escullo dues imatges.
La primera és la visita dels prínceps d’Espanya a Girona el 20 de febrer de l’any 1976. Aquesta fotografia
mostra un primer pla dels militars formats al carrer del
Carme. Al fons, s’hi observa un dels habitatges del Pla
Perpinyà en construcció. És un edifici de deu plantes.
La gentada, famílies senceres, s’aboca a les balconades
sense baranes. Els infants, amb les cames al precipici, observen el pas del seguici militar i monàrquic. Les
mesures de seguretat són nul·les.
La segona fotografia data del 20 de desembre del
1972. És la visita nadalenca de les autoritats a la llar infantil del puig d’en Roca. L’esposa del governador civil,
Isabel Gual de Anguera, vestida amb les millors gales,
lliura caramels als nens orfes. La mainada, disposada
en fila per ordre de les monges, alça les mans per rebre
l’obsequi. La imatge desprèn una idea de caritat que actualment seria penalitzada per l’opinió pública. A més,
resulta rellevant que els esdeveniments socials —dedicats als infants, als malalts i a la gent gran— fossin
encapçalats per les esposes de les autoritats; en els fets
considerats importants, en canvi, les dones prenien un
paper d’acompanyant completament submís.
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Diferents mirades sobre la Costa Brava
Fora de la ciutat de Girona, a mitjan dècada dels seixanta, el fotoperiodisme retrata l’explosió turística de
la Costa Brava. La mirada franquista no és gens crítica
amb l’especulació immobiliària que pateix l’Empordà.
Tampoc reflexiona sobre les noves formes d’oci promogudes per l’allau de turistes arribats d’Europa. Les
curses de braus, la urbanització d’Empuriabrava i les
grans edificacions de Platja d’Aro es presenten com
el millor exemple de modernització i cultura. El mes
de febrer del 2017, el periodista Ignasi Aragay publica un article al diari Ara a propòsit d’una conferència
del director i fundador de l’Observatori del Paisatge,
Joan Nogué. El text vincula els conceptes de paisatge i
cultura per subratllar que una societat amb un paisatge moral degradat produeix, necessàriament, un paisatge físic degradat. Aquesta màxima és escaient per
il·lustrar la mirada franquista sobre el territori. Durant aquests anys, altres fotògrafs allunyats dels corrents més oficials van retratar la Costa Brava des d’un
prisma més reflexiu. Contrastar el plantejament acrític
amb el punt de vista d’altres coetanis és útil per prendre consciència de la importància de la mirada fotogràfica. Francesc Català-Roca (Valls, 1922 - Barcelona,
1998) i Xavier Miserachs (Barcelona, 1937 - Badalona,
1998), mestre i deixeble, retraten una Costa Brava amb
més capes que la pura diversió i l’aparent modernitat.
El primer s’apropa a l’Empordà per encàrrec de dife150

rents projectes editorials. El segon ho fa amb la condició d’estiuejant, si bé el seu treball s’acabarà concretant
en el llibre Costa Brava show (1966), publicat per l’editorial Kairós.
Les fotografies de Català-Roca són una recerca
constant de la vida quotidiana i vinculen l’ésser humà
amb la terra. Són imatges que juguen amb el contrast
entre els autòctons i els primers turistes, amb l’estranyesa dels costums locals enfront de les noves modes
arribades en vols xàrter des d’Europa. Les escenes destil·len humanitat, requereixen més profunditat de mirada i superen la pura anècdota. Des d’un punt de vista
paisatgístic, també és possible rememorar l’Empordà
verge de la primera dècada dels cinquanta: Tamariu,
Llafranc i Calella de Palafrugell són la icona d’un paradís que el turisme massiu canviarà per sempre.
Xavier Miserachs, quinze anys més jove que Català-Roca, retrata la Costa Brava festiva des d’un punt de
vista burleta. Té preferència per les escenes humanes.
Són fotografies dinàmiques que testimonien l’impuls
econòmic generat pel turisme de sol i platja. Acostuma a mostrar escenes carregades de personatges. Les
platges atapeïdes de turistes, les festes pensades per
als forasters, els creuers i les cues d’automòbils són temàtiques recurrents en l’obra de Miserachs. De fet, els
temes que mostra són gairebé idèntics als de Narcís
Sans, però la intencionalitat és oposada. Si el fotògraf
gironí s’acosta a les corrides de toros per retratar la icona per excel·lència de la cultura espanyola, Miserachs
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adopta un to mofeta envers la indumentària dels toreros; si Sans retrata les turistes a la platja, símptoma
d’una Espanya aparentment més oberta, Miserachs es
riu dels costums estrafolaris dels forasters. La ironia i
el sentit de l’humor són el pal de paller de l’obra de Xavier Miserachs dedicada a la costa empordanesa.
La figura de Salvador Dalí es mereix una menció
especial en aquest parèntesi dedicat a la Costa Brava.
El pintor, conscient de la força d’una imatge, utilitza
els fotògrafs per reforçar la llegenda de geni i figura
associada a l’artista. Acostuma a aparèixer acompanyat
de la seva esposa, del majordom o de tot el reguitzell
d’amics, coneguts i admirats que freqüenten les festes
privades de l’artista a Portlligat. Tanmateix, ell sempre
és el protagonista absolut de les fotografies. La ganyota
de Salvador Dalí —amb les celles arquejades i els ulls
oberts fins a l’extrem, a mig camí entre la bogeria i l’extravagància— és present en gairebé totes les fotografies. El gest denota la dificultat de retratar l’artista en un
instant fortuït. En les fotografies de Dalí no hi ha atzar.
De fet, probablement el pintor inverteix la consigna de
l’instant decisiu emulat pel fotògraf francès Henri Cartier-Bresson l’any 1952. Per aquest fotògraf i teòric de
la fotografia, cada moment té un instant decisiu que el
bon fotògraf ha de saber captar. En el cas de Salvador
Dalí, el moment el decideix ell i el fotògraf s’ha de conformar a acceptar la seva submissió.
El mes de setembre del 1974 tingué lloc la inauguració del Museu Dalí. La ciutat de Figueres, go152

vernada per l’alcalde Pere Giró Brugués, va aprofitar
l’avinentesa per rendir homenatge a l’artista de Portlligat. No hi va faltar de res. Les principals autoritats de
les comarques gironines eren a la capital de l’Alt Empordà. També hi assistí el ministre d’Habitatge, Luis
Rodríguez de Miguel. Al carrer, un bany de multituds
aclamava l’artista. El tribut d’homenatge estava completament pautat i revisat pel pintor. La crònica gràfica d’aquell dia gairebé no deixava espai a la llibertat
creadora dels fotògrafs. Tant l’arribada en Cadillac de
l’artista i la seva esposa com el recorregut pels carrers
de la ciutat i la visita al Museu estaven meticulosament pensats per reforçar l’imaginari de geni i figura
de Salvador Dalí.
A partir del 1982, amb la mort de Gala, la seva esposa, l’estat de salut de l’artista va començar a empitjorar
i Dalí va perdre el control de les imatges que testimonien el seu deteriorament físic. Les fotografies dels últims dies de Salvador Dalí recorden les de la mort del
dictador. Des de l’any 1988 fins al gener del 1989, els
diaris van publicar centenars de fotografies que mostraven amb tots els detalls l’agonia de l’artista. La cara
decrèpita de Salvador Dalí, alimentat amb sonda, suggereix la figura patètica d’un fantasma. L’home que havia estat escrupolós amb les fotografies de la seva vida
social no podia decidir sobre les fotografies de la seva
decadència. Sobrepassada la transició política, algunes
veus utilitzaven la premsa per expressar el dubte moral que plantegen aquestes imatges. En aquest sentit,
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és prou clarificadora l’opinió d’un lector a la secció de
cartes al director del Diari de Girona. El dia 5 de gener,
el subscriptor escriu: «La imatge d’un fantasma corporal apareix insistentment a la premsa. Ens referim
a la imatge de Salvador Dalí entubat com si els metges
juguessin a Frankenstein. En la meva opinió, no hi ha
dret. Dalí, a més d’un home, és un geni. I es mereix
un respecte. Es mereix el respecte que tot ésser humà
es mereix. La seva genialitat no ha de fer oblidar als
periodistes gràfics que a la premsa ha d’haver-hi una
ètica». I conclou: «redéu, deixeu en pau una imatge de
qui ja no es troba en condicions de cuidar-la».
El lector expressa un punt de vista que segurament
era compartit per una part de l’opinió pública. Això
passava l’any 1989, catorze anys després de la mort
del dictador. Només una dècada enrere, els successius
governadors civils i les autoritats encarregades de fer
efectiva la censura en cada territori aplicaven amb mà
de ferro totes les consignes de silenci imposades per
les altes instàncies de l’Estat.
Conseqüències de la censura
Al número 170 de la Revista de Girona, l’historiador
Josep Clara documenta els fets de la processó de Corpus del 1969. En la tradicional litúrgia a la catedral, el
bisbe Narcís Jubany va emprar el català per dirigir-se
als fidels. El gest va molestar el governador militar,
Emerio Feliu Oliver. En senyal de protesta l’home va
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Processó de Corpus. Les autoritats al seu pas per la pujada de Sant Feliu. D’esquerra a dreta: el president de la Diputació, Pere Ordis Llach, el
governador militar, José María Tomé Marín, el governador civil, Victorino Anguera Sansó, el president de l’Audiència Provincial, José de la
Torre Ruiz i l’alcalde, Josep Bonet Cuffí. Narcís Sans. 06/10/1971
155

ordenar la retirada de les tropes militars abans de finalitzar l’homilia. L’endemà, la notícia al diari Los Sitios
no feu cap referència a l’acció de protesta del governador, si bé deixava constància de l’ús de la llengua catalana —i castellana— per part del bisbe. Tampoc va
incloure cap fotografia de l’esdeveniment.
Els reportatges fotogràfics del dia de Corpus són
pràcticament idèntics any rere any. Les fotografies es
limiten a deixar constància d’un esdeveniment del tot
ritualitzat. El govern de la ciutat, presidit pel governador civil, l’alcalde, el governador militar, els procuradors en Corts i els delegats provincials acompanyen
les autoritats eclesiàstiques. El recorregut és circular i
sempre igual, amb alguna petita variació: la catedral,
el portal de Sobreportes, el carrer Ferran el Catòlic, la
pujada de Sant Feliu, el carrer Ballesteries, el carrer de
la Cort Reial, el carrer de la Força i novament la plaça
de la Catedral. Els actes civils inclouen una desfilada
militar a la plaça del Vi, una cercavila de gegants i capgrossos a la rambla de la Llibertat —rambla del Generalísimo— i, de vegades, una actuació de danses tradicionals a la plaça dels Jurats. En cap cas la festivitat
de Corpus s’acosta als carrers més recòndits del barri
vell de la ciutat. No és fins al 1975, que el fotògraf Jordi
Mestre publica una fotografia singular de la cercavila
de gegants al seu pas per un dels carrerons més foscos
del Pou Rodó, cau de drogues i prostitució. Probablement és l’única imatge que fa visible el que fins aleshores havia estat invisibilitzat.
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Visita de Francisco Franco i la seva esposa, Carmen Polo, a les comarques gironines. El governador militar de Girona, Antoni Taix Planas,
saluda al dictador en la seva arribada al port de Roses. Darrera seu, el
president de la Diputació, Pere Ordis Llach. Al centre, el governador
civil de Girona, Victorino Anguera Sansó. Al fons, amb la càmera, el
fotògraf Narcís Sans. Narcís Sans. 21/06/1970

A propòsit d’aquesta voluntat de silenci d’un espai de la ciutat, val la pena recórrer a una reflexió de
l’escriptor francès Georges Perec al llibre Ellis Island,
traduït per Margarida Casacuberta. L’escriptor rep l’encàrrec d’escriure un documental sobre l’illot de catorze
hectàrees a pocs metres de Manhattan, porta d’entrada
de milers d’immigrants europeus als Estats Unitats durant la primera dècada del segle xx. Davant d’un espai
completament museïtzat, l’escriptor es demana: «Com
copsar allò que no és mostrat, que no ha estat foto157

grafiat, arxivat, restaurant, escenificat? Com retrobar
allò que era anodí, banal, quotidià, que era ordinari,
que passava cada dia?». La qüestió no és supèrflua. En
realitat, Perec suggereix la idea de traça, és a dir, la dificultat de trobar un indici d’allò que va ser, que sabem
que va existir, però que no en queda cap rastre. Si, a
més, hi afegim el silenci imposat per una dictadura, el
dubte de Perec és gairebé irresoluble.
La premissa bàsica de la censura parteix de la màxima que allò que no es veu no existeix. Des d’un punt de
vista fotogràfic, l’ocultació és doblement perversa: si la
fotografia és un certificat de presència, la mirada franquista ens obliga a veure només allò que vol mostrar.
La resta, el que ens és velat, simplement no existeix. És
a dir, el relat fotogràfic del règim confirma l’oasi de pau
exalçat pels vencedors. A la premsa franquista, l’exili
forçat, la repressió, el silenci imposat, les tensions laborals i les manifestacions al carrer no van existir perquè no en queda constància. A més, les veus que ensenyaven una realitat que no s’ajustava al discurs oficial
no trobaven cap espai per publicar les fotografies.
Malgrat l’aparent impermeabilitat del règim, a partir de la dècada dels setanta, les ànsies de llibertat d’una
part de la ciutadania començaven a calar. Al número
271 de la Revista de Girona, el periodista Narcís Jordi
Aragó rememora una anècdota del mes de novembre
de l’any 1976. És una història molt semblant a la que
Josep Clara descriu sobre la processó del 1969. Entre ambdós fets hi ha una distància de deu anys; prou
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temps per començar a esquerdar, encara que tímidament, el discurs oficial del règim.
Aragó ens transporta al mes de novembre de l’any
1976 a l’hotel Fornells Park (Fornells de la Selva). Era
el sopar oficial de tancament del Certamen Agrícola i
Comercial de la Devesa. El president de la Cambra de
Comerç, Francesc Ferrer Gironès, inaugurava el torn
d’intervencions. El governador civil, Armando Murga
Carazo, seria l’encarregat de fer la valoració final de la
fira. Faltaven tres mesos per a les grans mobilitzacions a favor de l’Estatut d’autonomia. Francesc Ferrer
Gironès, també president d’Òmnium Cultural des del
1972, va analitzar la situació econòmica a les comarques gironines en un discurs íntegrament en català. A
més, va aprofitar l’avinentesa per reivindicar el clam
del carrer. El governador civil va tenir una indigestió.
Armando Murga es va aixecar de la taula, va prohibir
l’acte que s’estava celebrant i va marxar. L’endemà, la
notícia al diari Los Sitios es va limitar a un titular purament informatiu de l’esdeveniment i dues fotografies, firmades per Sans, sobre el lliurament de medalles
als expositors. Ni rastre de cap mena de disputa. El
discurs complet de Ferrer Gironès es va publicar a la
revista Presència amb un titular marcadament irònic:
«Cafè, copa i Estatut». La ironia és un bon termòmetre
per mesurar la mala salut de ferro franquista.
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La revista Presència
La revista Presència va néixer al mes d’abril del 1965
per iniciativa del periodista i president de l’Associació
de Premsa de Girona, Manuel Bonmatí Romaguera. A
més d’una eina informativa, la voluntat del setmanari era esdevenir un canal d’opinió de manifestacions
diverses i un òrgan de difusió i crítica cultural més
enllà de Girona i les comarques gironines. La vinculació de Manuel Bonmatí amb la Lliga va ser un salconduit perquè les autoritats del règim no posessin
traves, d’entrada, a la nova publicació. Sota la direcció
de la periodista Carme Alcalde, substituïda el 1967 per
Narcís-Jordi Aragó, la revista va esdevenir un símbol
de l’anhelada llibertat i catalanitat reclamada per bona
part de la ciutadania.
Des d’un punt de vista fotogràfic, el setmanari concedia més espai a la creativitat dels fotògrafs. Per primera vegada les imatges deixaven de ser un complement del text i adquirien entitat pròpia. El compromís
social de la mirada fou l’arma per plantar cara als nous
temps i desterrar la llosa franquista. Darrere de cada
fotografia, els fotògrafs podien plasmar la seva particular visió del món. En aquest sentit, la revista Presència posava la primera pedra per a la consolidació del
fotoperiodisme d’autor a les comarques gironines.
Malgrat el control exhaustiu per part de les autoritats franquistes, al primer número de la publicació
ja s’hi entreveu la voluntat d’ampliar horitzons en els
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continguts informatius i d’opinió. El sumari no és excessivament diferent de les propostes atemporals del
diari Los Sitios. El número inclou una entrevista a Víctor Hellín Sol, governador civil de Girona, una crònica
esportiva i un espai dedicat a l’art, entre d’altres. No en
va, també hi apareix una crítica del llibre Catalunya
dins l’Espanya moderna, de l’historiador Pierre Vilar,
prohibit per la dictadura. És un bon punt de partida
per marcar distàncies amb el règim. En clau fotogràfica, la portada tampoc és trencadora. Es tracta d’una
perspectiva de les cases de l’Onyar i dels campanars de
la catedral i l’església de Sant Feliu des del passeig José
Canalejas, una imatge típicament repetida i un veritable skyline de la ciutat. Amb tot, la fotografia incorpora
un primer pla dels til·lers del passeig, que es converteixen en els protagonistes absoluts de la imatge. Metafòricament, la fotografia demostra que hi ha mirades
més enllà de les institucionalment acceptades.
La fotografia de portada del primer número és firmada pel col·lectiu Els Gralls, format pels fotògrafs
Sebastià Martí Calvo, Josep Soler, Lluís Bonaventura
i Josep Buil. L’any 1965 també van ser els encarregats
de les portades dels mesos de maig, juny, agost i novembre. En bona mesura, són fotografies que s’inscriuen dins el gènere de la fotografia social. La voluntat
de comprendre la sociologia humana és transversal en
les imatges signades per aquest grup. Es tracta d’una
manera de comprometre’s amb la societat per mitjà de
la crítica social. Les fotografies publicades a Presència

proven de mostrar tots els matisos de la societat amb
l’objectiu de fer avançar el país. El nou tarannà contrasta de ple amb l’estil de les fotografies oficials del
règim.
També és interessant la proposta del fotògraf Jordi Soler per comprendre el nou llenguatge fotogràfic.
En alguns números de Presència, el fotògraf, a més de
publicar la imatge, disposa d’una pàgina sencera per
explicar-ne el sentit. És el cas, per exemple, del número
105.
El reportatge central de l’exemplar tracta sobre el
turisme a la Costa Brava. «Quan la barca sigui fora» és
el títol de la fotografia signada per Jordi Soler: en un
port sense nom al capvespre, una colla de pescadors
preparen la barca per sortir a la mar. En primer terme,
un grup de turistes observen encuriosits les tasques
dels mariners. La voluntat de la imatge és doble. En
primer lloc, pretén demostrar que el turisme pot ser
una acció més reposada i que l’esbarjo del turista va
més enllà de les festes, el sol i la platja. També posa
en relleu que entre ambdós grups no hi ha interacció.
A través de la imatge, Jordi Soler critica la inexistència de qualsevol tipus d’enriquiment entre uns i altres:
«Ara tenim un model format per tota la joventut europea que ve a divertir-se a les nostres sales de ball, a les
nostres platges, als nostres carrers. Perquè, això sí, la
gent que nosaltres coneixem per turistes són gent que
vénen a passar-ho bé, a divertir-se. I aquí crec que és
on estem fallant tots nosaltres una mica. Imitem Euro162

pa, i això, contra tota opinió de patriotisme a ultrança,
està molt bé, però només imitem Europa divertint-se.
L’Europa que treballa, que estudia, que fa esport, que
crea aquesta anomenada cultura occidental, no la veiem. No la imitem».
La fotografia i el text van ser publicats el 8 de juliol
del 1967. No és difícil imaginar que el to i el llenguatge de Presència van ser castigats per les autoritats del
règim. En total, les successives sancions imposades a
la revista van suposar un cost de 400.000 pessetes. A
més, durant tres anys (1971-1974) es va prohibir el
setmanari abduint irregularitats en l’equip de redacció,
pretesament incompatibles amb l’article 29 de la Llei
de premsa, dedicat a les causes denegatòries i de cancel·lació al registre d’empreses periodístiques.
Malgrat les dificultats, Presència va ser la primera
escola dels periodistes i els fotògrafs gironins més crítics amb el franquisme. El col·lectiu Els Gralls i els fotoperiodistes Jordi Soler, Jordi Mestre i Joan Comalat,
entre d’altres, van trobar un espai combatiu i valent per
exposar les seves fotografies. Més tard, el diari El Punt
(1978), va canalitzar tot aquest bagatge. A recer del periodisme i del fotoperiodisme més compromès s’intuïa
el triomf de la democràcia, que encara lluitava contra
totes les rèmores franquistes.
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Joan Fontcuberta
POSTVERITAT: IMATGES QUE SOBREN
I IMATGES QUE FALTEN

Desconstruir Osama
L’any 2004 el suplement Cultura’s del diari La Vanguardia em va convidar a preparar un projecte per a la seva
doble pàgina central, habitualment dedicada al treball
d’un artista visual. Vaig pensar que, tractant-se d’un
mitjà informatiu, el més adient seria infiltrar-hi una
proposta que justament qüestionés la funció de la fotografia periodística. Així va néixer «Decontructing
Osama», un relat al voltant d’una agència de notícies
àrab (inventada!) que s’anomenava Al Zur (‘la llum’).
Aquesta agència fotogràfica, establerta a Qatar, era
respectada pel tractament independent i rigorós dels
conflictes a l’Orient Mitjà. El fil de la ficció continuava
relatant que dos dels seus reporters, Mohammed ben
Kalish Ezab i Omar ben Salaad (noms extrets de les
historietes de Tintín), haurien assolit un dels reportatges més inversemblants del periodisme d’investigació.
En els darrers anys, Ben Kalish i Ben Salaad havien estat seguint les passes del doctor Fasqiyta-Ul Junat, un
dels dirigents de l’operatiu militar d’Al-Qaeda. Els dos
fotoperiodistes cobrien de feia temps les tèrboles activitats d’aquest esmunyedís personatge que feia anar
de corcoll els serveis d’intel·ligència de nombrosos països. La bomba informativa va esclatar quan van descobrir que el seu vertader nom era Manbaa Mokfhi i
que en realitat es tractava d’un actor i cantant que havia treballat a telenovel·les en l’òrbita del món àrab. Per
exemple, havia protagonitzat la comèdia romàntica El
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somriure de Sherezade (1971) i havia donat el rostre a
la campanya publicitària de Mecca Cola a Algèria i al
Marroc. Desemmascarat, Manbaa Mokfhi va reconèixer haver estat contractat per interpretar el paper de
terrorista vilà a les operacions orquestrades a l’Afganistan i l’Iraq. No s’ha arribat a aclarir si es tractava
d’un muntatge preparat pels mitjans de comunicació
o per alguna agència d’intel·ligència. Desaparegut de
circulació, canviant constantment d’amagatall secret,
totes les recerques per localitzar el personatge van resultar infructuoses, cosa que va augmentar la dimensió del misteri.
Convenientment caracteritzat i sovint amb un to de
caricatura esperpèntica, jo mateix encarnava el personatge de Manbaa Mokfhi (que en àrab es traduiria per
‘font coberta’), de la mateixa manera que en altres ocasions m’havia transformat en un cosmonauta soviètic
o en un monjo ortodox. Alguns fotoperiodistes amics,
com per exemple Gervasio Sánchez, m’havien facilitat
fotos seves, descartades de reportatges autènticament
realitzats a l’Orient Mitjà, que a mi em servien de fons
en els quals, per mitjà de fotomuntatges, integrava les
meves actuacions de suposat combatent gihadista.
Les composicions resultants, de marcada estètica fotoperiodística i inserides justament en el context de la
premsa, acabaven resultant molt convincents, mentre
que, des d’una perspectiva dialèctica, ens alliçonaven
sobre la fragilitat de tot document i sobre la necessitat
de revisar els criteris de verificació de qualsevol relat.
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De fet, aquesta és la missió del fake com a estratègia
contrainformativa, un concepte que Jorge Luis Marzo
inclou en el que ell anomena genèricament veroficció.
El fake fa passar com a vertader un contingut que és
fals, però la seva aspiració essencial no és l’engany o el
frau sinó un acte de transgressió que oposa al poder
d’una autoritat informativa la força de la sospita de la
crítica. També aporta, és clar, una pedagogia política
en la mesura que desvela els mecanismes de la manipulació. Però més enllà d’una possible teoria del fake
que ja va quedar ben palesa a l’exposició de l’IVAM de
València «Fake. No és veritat, no és mentida» i al llibre
que l’acompanyava, el que voldria aquí és aprofitar la
història de Bin Laden com a cas d’estudi per analitzar
sistemes de formatació de l’opinió pública a l’era postfotogràfica.
Un dels requisits per garantir l’eficàcia del fake consisteix a triar un fil argumental plausible que confirmi
uns certs estats generalitzats d’opinió i pugui activar els
prejudicis del públic. El cas de Bin Laden oferia amb
escreix aquestes condicions. Pràcticament desconegut abans dels atemptats de l’11 de setembre, la seva
imatge esdevingué, mitjançant una frenètica operació
de propaganda, la representació del Mal, el responsable del Terror, el cap de turc a qui s’atribuiria tota la
culpa de les desgràcies d’Occident. Amb la caiguda
del comunisme calia inventar una amenaça alternativa, que passaria a ser l’Islam, i per consolidar-ne una
imatge identificable, una «marca», calia donar rostre
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a l’enemic segons estableixen els preceptes de la psicosociologia de masses. I les fàbriques de l’espectacle
mediàtic van dissenyar la figura de Bin Laden, el dolent de la pel·lícula, que per tal d’allargar la tensió durant el metratge dels esdeveniments hauria de jugar al
gat i a la rata amb el bo de la pel·lícula, l’Oncle Sam, a
qui hauria d’infligir de tant en tant algun cop de puny,
però al final hauria de sucumbir-hi per tancar el guió
amb el necessari final feliç. Més que un veritable individu de carn i ossos, Bin Laden semblava una creació
hollywoodiana, un dibuix animat fornejat a la factoria
de Pixar. Esgotada l’atenció i l’interès del públic, Bin
Laden esgotava la seva rendibilitat mediàtica i passava a ser un protagonista innecessari que calia treure
d’escena per donar pas als actors de recanvi. Aquesta transposició entre el món del teatre i el món «real»
dels esdeveniments d’actualitat no podria transcendir
la simple metàfora per explicar l’orquestració d’una
trama veritable? Suggerir que Bin Laden i altres dirigents d’Al-Qaeda, com el meu doctor Fasqiyta-Ul Junat, podien ser comediants contractats per les agències
responsables de la política virtual entrava dins d’una
lògica més sensata que escabellada. Haurien pactat ferlos sortir de tant en tant a les notícies proferint crits i
amenaces, i infondre així una mica de por saludable
que permetria justificar mesures de seguretat (és a dir,
de control i de repressió) i inversions en defensa (és a
dir, l’economia armamentista). El terrorisme no és més
que un requisit estructural del postcapitalisme.
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Amb clares ressonàncies de Guy Débord, en la introducció a la reedició espanyola del llibre Mirar de
John Berger, Alfonso Armada escriu: «El món real ha
estat substituït per la seva reproducció, amb mitjans
tan fascinants com la fotografia, el cinema, la televisió
o Internet, convertits en vedats de caça i parcs temàtics
del comerç i del poder. Els mitjans de comunicació de
masses s’han convertit en agències de celebracions del
pensament únic. La realitat transvestida en espectacle;
el ciutadà reduït a client i espectador». El cas d’Osama
bin Laden n’és un exemple ben palès i el seu desenllaç
ha inspirat nombrosos treballs d’artistes que s’emmirallen en els seus jocs de reflexos i camuflatges. Recentment, el llibre de la fotògrafa hindú Chinar Shah
titulat Bin Laden Situation Room (2016) permet parlar
d’aquest engany generalitzat que és la postveritat en la
situació actual d’excés d’imatges i de mutació de la seva
natura.
Una diarrea d’imatges
Repassem. La fotografia va constituir un dels pilars
de la revolució industrial i de la cultura tecnocientífica del segle xix, i la seva invenció s’inserí en el cúmul d’innovacions que van impulsar d’una manera
ben intensa els sistemes de transports i comunicacions moderns: el ferrocarril, la navegació amb vapor i
el telègraf. Des d’una perspectiva econòmica i política,
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la fotografia va contribuir al control del món mitjançant l’apropiació simbòlica. Des d’una perspectiva social i cultural, la càmera va actuar com a instrument
de veridicció i d’arxiu, participant en la cartografia i
l’enciclopedització del coneixement. I des d’una perspectiva espiritual o religiosa, la fotografia transcendia
la finitud i la mort, i aspirava a suplantar màgicament
la realitat. És ridícul pretendre que aquests valors es
mantinguin incòlumes al segle xxi. Avui ens enfrontem a la globalització feroç i a l’economia virtual. El
capitalisme de les mercaderies ha estat engolit per un
capitalisme d’imatges, o, com proposa Iván de la Nuez,
per una iconocràcia: per la tirania que la imatge exerceix sobre nosaltres, que ens ha relegat de sobirans a
súbdits. Habitem una societat hipermoderna marcada
per l’espectacle, el consum, la quantificació, l’excés i la
urgència; una societat on l’accent ja no es posa en la
ruptura amb els valors de la modernitat sinó més aviat
en la seva exacerbació. Descobrim el món a través de
pantalles digitals que donen accés a una realitat fluida, complexa i vigilada. Internet, les xarxes socials, els
telèfons mòbils, les càmeres de vigilància i tota forma
de dispositius d’enregistrament gràfic generen una sobresaturació en la qual les imatges ja no són submises
mediacions entre el món i nosaltres sinó que es tornen
actives i furioses.
Italo Calvino ja havia assenyalat, respecte de la nostra realitat esmicolada per les directrius del consum:
«Vivim sota una pluja ininterrompuda d’imatges, els
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media més potents no fan sinó transformar el món en
imatges i multiplicar-les a través d’una fantasmagoria
de jocs de miralls: imatges que en gran part manquen
de la necessitat interna que hauria de caracteritzar tota
imatge, com a forma i com a significat, com a capacitat d’imposar-se a l’atenció, com a riquesa de sentits
possibles. Gran part d’aquest núvol d’imatges es dissol
immediatament, com els somnis que no deixen empremta a la memòria; el que no es dissol és una sensació d’estranyesa i de malestar». Però a l’era de les xarxes
socials i la missatgeria electrònica les imatges ja no
emanen d’uns punts controlats d’emissió sinó que es
produeix un foc creuat, una explosió que ho empastifa tot. Podríem plantejar-ho, si es permet l’escatologia,
com una megadiarrea icònica.
La dramatització artística d’aquesta diarrea va quedar ben plasmada en la instal·lació Photography in
Abundance d’Erik Kessels, presentada a finals del 2011
al museu FOAM d’Amsterdam i després itinerant a
moltes altres destinacions fins a convertir-se en una
veritable icona de la postfotografía (va estar inclosa,
per exemple, a l’exposició «Big Bang Data» del CCCB).
La instal·lació consisteix a bolcar prop d’un milió i mig
de fotos descarregades d’Internet i impreses a grandària de targeta postal, distribuïdes d’una manera aleatòria per les diferents sales de l’edifici. Aquesta enormitat
correspondria a la quantitat d’arxius pujats al portal
Flickr durant un període de vint-i-quatre hores. Fent
un càlcul ràpid, si destinéssim un concís segon a cada
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imatge, trigaríem més de dues setmanes a veure-les totes. És obvi que, davant de tal magnitud, les qualitats
individuals i la raó de cada imatge, la «necessitat interna» que deia Calvino, es dissipen davant la desencoratjadora sensació d’impenetrabilitat que aquesta incommensurable massa imposa. Els visitants podien en
efecte experimentar la sufocant immersió en un oceà
d’imatges, com arrossegats per un corrent irresistible.
Més enllà de la sorpresa, el públic viu una commoció,
per no dir l’amenaça d’un ofec.

Erik Kessel, Photography in Abundance, FOAM, Àmsterdam, 2011
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Però si ara desplacéssim la nostra atenció a les principals xarxes socials, veuríem que les xifres de la massificació assoleixen cotes aclaparadores. A principis del
2017, a Snapchat es pugen diàriament 800 milions de
fotos; a Facebook, 350 milions; a Instagram, 80 milions. Apliquem el mateix càlcul: si dediquéssim només
un segon d’atenció a cadascuna d’aquestes imatges emprant les vint-i-quatre hores del dia, un únic observador trigaria gairebé cinquanta anys a veure les imatges
que es pugen en vint-i-quatre hores només en aquests
tres portals. En cada minut que vostè inverteix a llegir aquest text es pugen a Facebook prop d’un milió
d’imatges. Per tant, la paradoxa és que ja no fem fotos per veure-les, ens ofeguem en imatges que gairebé
ningú veu, i el que passa llavors és que el seu contingut
amb prou feines importa, passen a prevaler altres valors per a l’acte fotogràfic, com per exemple la connectivitat i la comunicació. La postfotografia ens anuncia,
així, una societat que perd memòria per guanyar interacció mentre consolida la utopia de la hipervisibilitat
mitjançant un univers d’imatges ubiqües sense cos ni
suport. És obvi que la fotografia ja no és solament una
«escriptura de la llum» exercitada per uns escribes privilegiats sinó que esdevé un llenguatge universal que
tots utilitzem amb naturalitat en els diversos plecs del
quotidià. És el que proposo anomenar l’adveniment de
l’homo photographicus. Però aquesta universalitat i la
desmesura que comporta exigeix un peatge al que han
estat els fonaments ideològics de la fotografia: ingres177

sem en nous règims de veritat i de memòria. El valor
documental de les imatges postfotogràfiques neda en
una dolorosa incertesa: la càmera s’ha vist forçada a
renunciar al seu poder de convicció, però la memòria també es veu afectada. Si la fotografia fotoquímica
s’associava a una memòria d’elefant, la postfotografia
encarna la precària memòria dels peixos, que es creu
que solament dura pocs segons. El gran paradigma
d’aquesta «memòria de peix» és Snapchat, una aplicació que causa furor entre els joves i en la qual els
missatges rebuts, fotos i vídeos, s’esborren automàticament al cap de deu segons. És l’èxtasi del present en detriment del passat: un present en suspensió, eternitzat,
que és la terra de ningú entre l’horitzó de les experiències i el de les expectatives. La postfotografía substitueix la memòria del passat per la nostàlgia del present.

Estratègies de resistència i ecologies testimonials
La forma més comuna de resistència a la desmesura
de les imatges serien les polítiques de reciclatge, molt
ben sintetitzades en la proclama de Joachim Schmid:
«No new photographs until the old ones have been
used up» (‘No feu fotografies noves fins que les velles
ja no donin més de si’). Davant de la contaminació
icònica, la facció hegemònica de l’activisme artístic
exigeix contrarestar aquesta contaminació amb una
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consciència «ecològica» de contenció, que es concreta en la institucionalització de pràctiques de reciclatge i d’adopció. Fa una magnífica pedagogia d’aquesta idea l’obra de Penelope Umbrico i especialment la
seva emblemàtica peça Suns from Flickr (http://www.
penelopeumbrico.net/index.php/project/suns), que es
pot interpretar com un manifest eloqüent. Umbrico
explica que un dia va sentir l’impuls de fer una foto
d’una romàntica posta de sol. Se li va ocórrer consultar
quantes fotos corresponien al tag «sunset» a Flickr i va
descobrir que disposava de 541.795 apetitoses postes
de sol (al setembre de 2007 eren 2.303.057; al març de
2008, 3.221.717, i al desembre de 2015, 12.012.609).
Només a Flickr i només en un únic idioma de cerca,
l’aixeta ens proporciona un magma multimilionari de
postes de sol. Té sentit, llavors, esforçar-se a fer una
foto addicional? Aportarà alguna cosa la que nosaltres
fem al que ja existeix o només augmentarem la redundància? Val la pena incrementar la contaminació gràfica regnant? Umbrico respon que no. I llavors es llança
a la seva particular croada mediambiental: baixarà de
Flickr 10.000 postes de sol que reciclarà component un
mural amb el qual entapissarà els murs de les galeries
i els museus seguint simplement l’ordre alfabètic dels
noms dels arxius gràfics aconseguits.
Preservar un equilibri sostenible al medi ambient
de les imatges, tal com defensa Umbrico, requereix
coordinar la contenció productiva amb actuacions de
rescat. Però el programa de contenció i reciclatge pot
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escometre’s de diferents maneres, segons es privilegiï
una actuació sobre la quantitat o sobre la disponibilitat, és a dir, sobre l’excés o sobre l’accés. D’aquest segon
vessant neix l’«estètica de l’accés», sota les premisses
del qual les imatges se’ns apareixen com un flux continu, una desfilada infinita, una energia fluent. La xarxa
sembla construir-se en «cascades d’imatges», segons
una expressió prestada de Bruno Latour, la qual cosa
implica que les imatges s’enfilen, desfilen i fugen, sense
pausa, sense detenció en la imatge, cadascuna inscrivint-se en la prolongació de les altres, cadascuna permetent existir a les altres, fent-les persistir, cadascuna
donant accés a les altres… Això il·lustra l’elaboració
contínua del cibermon, un moviment perpetu on res,
i les imatges menys encara, es perd; a l’inrevés, on tot
roman. És com si l’ombra Heràclit sobrevolés sobre la
xarxa. I pocs artistes queden al marge d’aquest onatge
i emprenen el seu camí navegant sobre la nova «conca hidrogràfica» —en una altra expressió de Latour. El
fenomen dels mems obeiria a aquesta mateixa lògica
de cascada, procurant actius marcs de participació
col·lectiva com un cant a l’ocurrència, a la creativitat,
a l’absurd, a l’irònic i al lúdic. Entre les sèries de mems
més populars i que millor exemplifiquen aquestes qualitats es troben els nutscapes: els participants han de
captar paisatges sublims, com grandiosos escenaris
naturals o les commovedores ruïnes d’esplendorosos
monuments, però sempre amb la prosaica silueta dels
propis testicles penjant en primer terme.
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Penelope Umbrico, fragment de la instal·lació original Suns from
Flickr, 2006

La idea de cabal vertiginós d’imatges és il·lustrada
de manera pertinent en les obres The World as Will and
Representation de Roy Arden i I’m Google de Dina Kelberman. El títol del primer reprèn el del famós assaig
que Arthur Schopenhauer va publicar en 1818, considerat el balanç més elaborat del pessimisme filosòfic.
Per Schopenhauer, el coneixement del que el món és
i significa havia d’originar-se en l’experiència estètica.
L’home és esclau del seu desig, de la voluntat cega de
viure: «La vida és un anhel opac i un turment». Però
per superar-ho ens queda l’art: la contemplació estètica
aparta l’home de la cadena infinita de les necessitats i
els desitjos. En 2004 Roy Arden es va inspirar en aquesta infinitud per, al seu torn, traslladar-la a un assaig visual que cal considerar precursor del flux icònic com a
fonament postfotogràfic. La peça consisteix en un sobri diaporama, amb la successió vertiginosa de 28.144
imatges captades a Internet i de xocant arbitrarietat,
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la qual ens hipnotitza davant de la pantalla durant
1 hora, 36 minuts i 50 segons. La compilació de tals
imatges obeïa inicialment a subministrar materials de
treball amb els quals confeccionar collages, ja que des
de 1985 Arden havia decidit reorientar la seva pràctica documental i començar a treballar exclusivament
amb imatges d’arxiu, amb les quals nodrir una nova
forma de «pintura d’història». El flux calidoscòpic de
The World as Will and Representation passa revista a
les més variades manifestacions de la vida i compon
un exhaustiu repertori a força d’inclusions aleatòries
que ens deixen sumits en la sorpresa i la confusió. Pot
semblar una celebració del saber enciclopèdic i el triomf de la cultura d’arxiu, però més aviat revela la subordinació de qualsevol voluntat de classificació i coneixement al constrenyiment poètic de l’atzar. De fet,
Arden fa gala d’una fascinació precoç per aquesta cova
d’Alí Babà en què s’ha convertit Internet per als cercadors d’imatges-tresor. Aquesta obra ve a ser, també, un
cant a l’extraordinària diversitat de les manifestacions
humanes i a la dificultat de la seva síntesi. Quan en
1977 la NASA va enviar a l’espai la sonda Voyager, hi
va incloure un disc d’or que, a més de registres sonors,
contenia una col·lecció de 116 fotografies per explicar
a possibles intel·ligències extraterrestres les formes de
vida a la Terra i de la societat humana. Segur que avui
els extraterrestres agrairien més la selecció d’Arden, tal
vegada perquè Internet és el que millor desxifra el nostre caos i arbitrarietat.
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També a I’m Google es privilegia la mateixa idea de
flux incessant, però en aquest cas un flux que compleix
una condició: les imatges s’enfilen per afinitats morfològiques com en aquests jocs infantils en què una frase
ha de començar amb la paraula amb què acaba la frase precedent. Lliurament a lliurament, d’una foto a la
següent, també aquí sembla que es va passant revista
a totes les coses del món amb un inacabable scroll de
pantalles. Només que aquí l’avanç segueix un encadenament de continguts que no s’ordenen per famílies
ideològiques sinó per la similitud de la geometria, el
color, la textura o qualsevol altre valor formal. Podríem pensar que Dina Kelberman ha inventat un tipus
particular de reacció en cadena que depassa l’accepció
d’aquest concepte en química: I’m Google és una reacció en cadena d’imatges en línia, imatges que tiren
d’altres imatges, segons vincles de parentiu morfològic
o semàntic. Una altra manera de descriure-ho seria dir
que a I’m Google les imatges s’arrosseguen unes a altres
segons la mecànica d’una màquina de Rube Goldberg,
tal com s’ha fet en certes produccions videogràfiques
experimentals (entre les quals l’aclamada Der Lauf
Der Dinge de Peter Fischli i David Weiss en 1985, que
constituiria un clàssic). El fil de continuïtat de les imatges dialèctiques —és a dir, en conversa unes amb unes
altres— sembla funcionar a I’m Google mitjançant un
programa automatitzat, un bot que actua lliurement
amb Google Image Search i redirecciona els resultats
a Tumblr; no obstant això, el procés es basa realment
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en un registre selectiu manual a força d’incomptables
hores garbellant fotos. Però per a l’usuari apareix com
un test de Turing a l’inrevés, ja que ha d’intentar dilucidar si es tracta del pacient treball d’un artista o el
d’un automatisme informàtic, emmarcant el dubte en
la confrontació entre l’humà i el tecnològic, i posant a
prova els límits de la nostra pròpia condició.

Dina Kelberman, I’m Google, Galerie Clark, Mois de la Photo,
Montréal, 2011

Les imatges que falten
La gestió i la classificació d’una producció massiva
d’imatges esdevé un repte de resistència democràtica,
és a dir, un imperatiu polític. Els motors de cerca són
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avui els més valuosos instruments de poder. Franco
Berardi comenta: «Quan la infoesfera és tan densa i els
seus fluxos es mouen amb tanta rapidesa, l’atenció individual i col·lectiva ni tan sols té temps de seleccionar
les seves fonts d’informació». S’imposa, així, una censura de «soroll blanc» provocada per una sobresaturació informativa (una «sobrecarrega» de la xarxa), per
una acumulació de veus que impossibilita l’autonomia
de l’atenció. És una de les paradoxes del nostre temps:
la censura ja no s’exerceix amb la prohibició explícita sinó dissolent les dades sensibles en un contingent
massiu inabastable que n’impedeix l’accés. El resultat
és el mateix però la violència de l’acció queda dissimulada. La hipervisibilitat seria tan sols una hiperhipocresia.
Però que avui sobrin imatges i correm el risc d’ofegar-nos-hi no ha de descartar el problema invers. La
saturació visual ens obliga, també i sobretot, a reflexionar sobre les imatges que falten: les imatges que mai
han existit, les que han existit però ja no estan disponibles, les que s’han enfrontat a obstacles insalvables
per existir, les que la nostra memòria col·lectiva no ha
conservat, les que han estat prohibides o censurades…
El crític de cinema Serge Daney va quedar commocionat durant la Primera Guerra del Golf amb les retransmissions efectuades des de les càmeres incrustades en bombes «intel·ligents», que mostraven tota la
trajectòria balística fins a l’impacte final. Però aquesta
espectacular estètica de videojoc escamotejava a l’es185

pectador l’horror dels estralls i el sofriment de les víctimes. Daney va presagiar llavors que entràvem en l’era
de les imatges absents, de les imatges que no hi eren. I
és cert que des d’una perspectiva política es produeix
una sostracció d’allò que és vedat a la nostra mirada.
Per exemple, no hem vist ni els presos a Guantánamo
ni el cadàver de Bin Laden: les mal dites «raons d’estat»
justifiquen aquest dèficit. Però aquesta inhibició o interdicció de la imatge s’estén a moltes altres esferes de
la vida en les quals la càmera —per circumspecció de
costums, interessos comercials o tabús iconoclastes—
no és benvinguda, i serien aquests intersticis als quals
convé parar esment preferent. Queden molts espais
invisibles. I recordem una altra sentència de Daney:
«Una causa sense imatges no és només una causa ignorada, és una causa perduda».
El projecte Bin Laden Situation Room de Chinar
Shah posa el dit a la llaga d’aquestes qüestions punyents. El gabinet de Barack Obama va culminar
l’Operació Llança de Neptú, que consistia a donar
encalç a l’enemic públic número 1, Osama bin Laden —una empresa que el seu antecessor George W.
Bush no pogué concloure. D’aquesta operació pràcticament només va transcendir una imatge: la feta per
Pete Souza, el fotògraf oficial de la Casa Blanca, l’1 de
maig de 2011. La instantània mostra al president Obama amb el seu equip de seguretat nacional a la situation room de la Casa Blanca rebent la retransmissió en
directe de les accions d’un comando dels Navy Seal,
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Pete Souza, The Situation Room, 2011

187

que havia d’assassinar (termes que com a venjança i
justícia depenen òbviament del punt de vista) el líder d’Al-Qaeda. Donada la transcendència de la notícia que il·lustrava, aquesta instantània va rebre molta
atenció i, penjada a Internet (etiquetada concisament
com a «P050111PS-0210» a la pàgina oficial de la Casa
Blanca a Flickr), es va fer molt popular. La CNN la
va celebrar com una «fotografia que feia època» i la
va comparar a altres imatges icòniques que han quedat fixades en la memòria visual de la història recent.
Aquesta fotografia, com era previsible, ha fet córrer
molta tinta a politòlegs, a historiadors i fins a experts
en el llenguatge corporal. Per exemple, la secretària
d’estat, Hillary Clinton, apareix tapant-se la boca amb
expressió d’angoixa. Malgrat haver afirmat que aquella
estona seguint en viu el desenvolupament de la incursió van ser els 38 minuts més intensos de la seva vida,
Clinton va excusar la ganyota adduint que sofria una
al·lèrgia primaveral i probablement evitava la tos o un
esternut.
Amb el temps s’han anat filtrant més detalls
d’aquesta operació tan secreta. Per al veterà periodista Seymour Hersh, Premi Pulitzer i famós per haver
destapat la matança de My Lai perpetrada per militars
nord-americans durant la Guerra de Vietnam, l’operació per caçar Bin Laden va ser en realitat un gran
muntatge. El líder terrorista, greument malalt, es trobava ja en mans dels serveis secrets de Pakistan, que el
retenien en una mansió a Abbottabad, sense protecció
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i aïllat de la resta del món. Un agent pakistanès va revelar el lloc de reclusió a canvi de diners. Contradient
les versions «redacted» recollides per la premsa, Hersh
sosté que ni la CIA ni els serveis de seguretat dels Estats Units van tenir un paper rellevant a l’hora de descobrir l’amagatall de Bin Laden. No va haver-hi cap
confessió de cap presoner que fos obtinguda per mitjà
de tortures que ajudés a trobar el correu del fundador
d’Al-Qaeda (argument que maquiavèl·licament s’havia
esgrimit per justificar la tortura als interrogatoris). No
es va produir cap tiroteig a la casa en la qual vivia Bin
Laden; el comando no va trobar resistència i l’operació va romandre exempta de tota heroïcitat. I, per rematar-ho, el cadàver del terrorista mai va ser llançat a
l’oceà Índic des del portaavions Carl Vinson, sinó que
la ràfega que va matar Bin Laden va deixar-li el cos fet
bocins. El fil dels fets va resultar, fet i fet, molt menys
vistós que el relat oficial, el punt de partida del qual se
situava en aquesta imatge precisa de la situation room.
En qualsevol cas, interessa d’antuvi destacar que
d’un fet tan transcendent i en plena era de la imatge
solament sobrevisqui una única fotografia. Una fotografia acuradament seleccionada que té la missió de
concentrar l’associació d’uns esdeveniments en una
determinada representació visual. Podia simplement
no haver-se subministrat cap imatge, però, òrfena de
constància gràfica, l’èpica del relat s’hauria diluït en la
consciència del públic, que hauria d’haver esperat a la
consolidació del mite en ficcions com la pel·lícula Zero
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Dark Thirty de Kathryn Bigelow. Més enllà de la imatge sembla passar subsidiàriament el trànsit vergonyós
d’una infrarealitat que fins fa poc anomenàvem vida.
Més que de censura, assistim a un exercici de control,
el de la imatge, que aspira a traduir-se en l’evidència
d’un altre control, el de la realitat. Controlar la imatge
equival a controlar la situació. Perquè el que la fotografia de Pete Souza ens diu, amb veu governamental
plena de ressonàncies del Gran Germà, és que «el poble nord-americà pot dormir tranquil, perquè tot està
sota control». En definitiva, es tracta d’una posada en
escena que té com a objectiu transmetre un missatge
de confiança als ciutadans per part de les més altes
instàncies dels seus servidors públics (polítics, funcionaris, militars). Uns servidors que sobre la base d’una
idea abstracta del ben comú decideixen el que es pot i
el que no es pot veure. Perquè a la foto només veiem
els responsables nord-americans de seguretat veient el
que a la resta dels mortals no se’ns ha autoritzat veure.
I se suposa que és pel nostre propi bé. Que això succeeixi no és més que una altra prova del poder i de la
por de la imatge. Podria, la fotografia del cadàver de
Bin Laden, haver aglutinat la pervivència simbòlica del
seu esperit?
Un altre aspecte destacable de la imatge és l’encreuament —o el biaix— de mirades que es produeix,
com quan en un espectacle fixem l’atenció en el públic
i no en l’acció. La mirada de la càmera —la nostra mirada, per delegació simbòlica— xoca amb la mirada
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dels assistents a la situation room. La càmera se situa
a la pantalla i ens ofereix el contraplànol del que esperàvem. Llavors, el que veiem són unes persones absortes en alguna cosa de l’extraquadre, però els rostres
de les quals expressen tal tensió que ens persuadeix de
la gravetat del que estan presenciant. Es recorre, així,
a un dispositiu d’el·lipsi. L’acció del comando és el que
justifica la congregació d’aquestes persones i, no obstant això, ens resulta invisible perquè Pete Souza ha
triat situar-se entre la pantalla i els espectadors. Per
tant, el que la càmera privilegia és la institucionalització d’un ull vigilant formalitzat en una arquitectura de
poder. Donar l’esquena a la pantalla significa ignorar
el que allí succeeix, significa fins i tot pretendre que
no té importància i que no mereix la nostra atenció.
La foto de Souza evoca aquest autoengany retòric que
porta a fantasiar amb els reductes transitoris del document: ens hem d’acontentar amb la propaganda. Però
ens parla, també, d’una paradoxa que concerneix les
polítiques de la visió. La paradoxa, insisteixo, és que
a nosaltres, espectadors de les fotografies, se’ns escamoteja veure el que els actors de les fotografies sí que
poden veure, i, en canvi, se’ns frega pels ulls allò merament contingent, un pur teló de fons, l’esquer de la
distracció. Va ser el gabinet de comunicació de la Casa
Blanca qui va gestionar les instàncies d’aquesta dialèctica entre accés a la informació i secret, i en fer-ho va
demostrar, com sostenia Nietzsche, que no hi ha fets,
només interpretacions.
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Chinar Shah ha realitzat un llibre d’artista recopilant aquesta mateixa fotografia tal com apareixia en
454 pàgines d’Internet, la URL de les quals es facilita
en un apèndix final. La mateixa fotografia es repeteix
així una vegada i una altra, però sempre es respecten
les condicions particulars de cada arxiu digital (mida,
peus de foto incrustats, marges afegits, re-enquadraments, diferències tonals). Un observador distret no
entendrà aquesta seqüència de la mateixa fotografia
amb variacions insignificants, però algú capaç de captar la subtilitat de la proposta sí que entendrà que justament en tal reverberació ressonen les vides promíscues de la imatge en el regne d’Internet: tantes fotos
per eclipsar la manca d’una sola foto, la que refereixi
realment al que va passar. L’obra, per tant, constitueix
un magnífic al·legat a la massificació de les imatges no
com a font d’informació sinó com a cortina de fum
que enterboleix qualsevol reclamació de les imatges
absents. Tal vegada la postfotografia també està desvetllant l’aparició de les imatges fantasma.
No és estrany que la imparable iniciativa popular
hagi intentat omplir el buit de la falta d’imatges del cos
sense vida de Bin Laden i s’hagi apressat a suplir simulacions. Diferents recreacions presenten el seu rostre
desfigurat en una basta apropiació dels efectes especials de les pel·lícules d’horror. Però encara que la tècnica sigui deplorable, aquestes fantasmagories expressen
un impuls col·lectiu per esmenar el buit, per suportar
la deriva de les imatges que ens falten. I aquesta urgèn192

cia per esmenar el buit té aspectes de necessitat global
que comparteixen tots els contendents de la dialèctica
política. Així, la fantasmagoria més cridanera sobre
Bin Laden no la van perpetrar els internautes sinó el
mateix FBI. Anys després dels atemptats de l’11-S les
agències d’intel·ligència nord-americanes mancaven
de fotos recents de Bin Laden i els seus retratistes forenses tenien dificultats per actualitzar periòdicament
el seu retrat robot. Al gener de 2010, l’FBI va publicar
una imatge envellida digitalment d’Osama bin Laden.
El diari de Madrid El Mundo va denunciar que per
compondre-la s’havia pres com a base una fotografia de Gaspar Llamazares, antic secretari general i en
aquell moment diputat de la formació política Esquerra Unida, hereva de l’antic Partit Comunista d’Espanya.
La foto, que corresponia a un retrat electoral utilitzat
en la campanya d’Esquerra Unida per a les eleccions
generals de 2004, va ser obtinguda sense cap escrúpol
a Google Images. L’FBI va admetre haver usat la foto
i, després de les explicacions sol·licitades pel Govern
espanyol, va accedir a retirar la imatge polèmica de la
seva pàgina web. El retrat robot havia estat penjat a la
pàgina oficial del programa Rewards for Justice, una
iniciativa creada en 1984 per l’Oficina de Seguretat Diplomàtica del Departament d’Estat dels Estats Units
per aconseguir pistes que poguessin conduir a la captura de terroristes a canvi de diverses quantitats de
diners. En el cas de Bin Laden, la recompensa era de
25 milions de dòlars. Ken Hoffman, portaveu de l’FBI,
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va assumir la responsabilitat de l’agència i va justificar la usurpació del rostre com a fruit d’un accident
atzarós però en absolut vinculat al perfil ideològic de
Llamazares. Fonts d’Esquerra Unida consideraven, en
canvi, d’una casualitat sospitosa que això succeís amb
un personatge públic que havia censurat durament els
anomenats vols de la CIA, que feien escala en aeroports espanyols i mitjançant els quals els Estats Units
traslladaven presumptes terroristes a països on no es
respectaven els drets humans i on se’ls interrogava
sotmetent-los impunement a tortures amb la finalitat
d’aconseguir la confessió.

Retrat d’un envellit Osama Bin Laden difós per l’FBI realitzat a
partir d’un retrat de Gaspar Llamazares
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Vemödalen
The Dictionary of Obscure Sorrows és una iniciativa
del dissenyador gràfic i escriptor John Koenig. Koenig ha generat un tesaurus de paraules inventades que
designen conceptes o emocions encara sense batejar.
Per aquesta empresa ha sol·licitat la contribució de la
comunitat d’internautes, i, d’una manera coral, intenta
autodotar-nos dels neologismes necessaris per expressar idees que corresponguin als nous temps i que encara siguin òrfenes d’un terme precís. Koenig va encarar
The Dictionary of Obscure Sorrows amb la voluntat de
donar nom a tot un seguit de sensacions que volia evocar en els seus poemes i que mai havien estat encapsulades lingüísticament. La popularitat del seu lloc web i
del seu canal de Youtube va començar a créixer al juny
de 2015, quan les primeres dotzenes de noves paraules
van començar a ser compartides a les xarxes socials
i el projecte va rebre ressenyes molt favorables dels
mitjans de comunicació. D’entre l’elegància dels neologismes que Koenig introdueix fixem-nos en vemödalen, que es defineix com «la frustració de fotografiar
alguna cosa sorprenent quan milers de fotos idèntiques ja existeixen —la mateixa posta de sol, la mateixa
cascada, la mateixa corba d’un maluc, el mateix primer
pla d’un ull— i convertir un tema irrepetible en alguna
cosa absolutament banal i sense valor».
En efecte, hem d’oposar-nos al vertigen que tot ja
està fet, que el món ha estat cartografiat per complet i
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ja no queda cap engruna de terra incognita. Quan atenem l’excés d’imatges, ho hem vist amb Penelope Umbrico, el que es demostra és que la postfotografia esgota la noció de gènere —el tag «posta de sol»— però no
pot esgotar la singularitat de cada imatge individual.
El problema que afecta la imatge no és, per tant, la seva
proliferació sinó la lectura que en fem. L’experiència
de cada imatge és única i intransferible. I Chinar Shah
porta aquesta reflexió al seu punt més radical, amb una
argumentació que desbarata la situació de vemödalen:
fins i tot quan les imatges es reprodueixen i clonen
persisteixen en el seu ADN elements que les personalitzen. Sucumbir al vemödalen significa renunciar a la
resistència, significa desentendre’ns d’aquestes imatges
invisibles que poden resultar-nos tan vitals.
Utilitzant figures d’argila i imatges d’arxiu, el realitzador Rithy Panh va testimoniar les atrocitats comeses pels khmers rojos a Cambodja en la segona meitat
dels anys setanta. El documental, estrenat en 2015, es
va titular precisament L’image manquante (‘La imatge
que manca’). Justificant aquest títol, Panh va declarar:
«Hi ha tantes imatges al món que creiem haver-ho vist
tot. Haver-ho pensat tot. Des de fa anys persegueixo
una imatge que falta. Una fotografia feta entre 1975 i
1979 pels khmers rojos quan dirigien Cambodja. Una
imatge sola no demostra un crim de masses, però fa
pensar. Fa meditar. Fa que s’edifiqui la història. He buscat aquesta imatge en va pels arxius, pels diaris, per
tot arreu al meu país. Ara ho sé: aquesta imatge ha de
196

seguir faltant; si jo no la busqués, no resultaria obscena
i sense sentit? Llavors he decidit fabricar-la. El que us
ofereixo avui no és una imatge o la cerca d’una imatge,
sinó la imatge d’una cerca: justament la que permet el
cinema. Algunes imatges han de faltar sempre, per poder ser sempre reemplaçades per unes altres. En aquest
moviment queda la vida, el combat, el dolor, la bellesa,
la tristesa dels rostres perduts, la comprensió d’allò que
va ser. Tal vegada la noblesa i fins i tot el coratge. Però
mai l’oblit». Són paraules edificants que assenyalen un
camí entre el marasme de les imatges tot apel·lant a
una ètica postfotogràfica de la visió: quan l’ocultació
o la destrucció de les imatges pot entendre’s com una
forma extrema de fascinació —tota iconoclàstia en el
fons implica veneració—, la cerca de la imatge preval
sobre la imatge mateixa. No defallir en aquesta cerca
constitueix una condició necessària per seguir tutelant
els règims de visibilitat i de veritat. És sobre aquests
rumbs intel·lectuals que discorre amb convicció el treball de l’activisme postfotogràfic.
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