
D’ençà que John Grierson, fundador del moviment documental britànic a final

dels anys vint, va definir el gènere documental com el «tractament creatiu de

l’actualitat», aquest s’ha constituït per a l’opinió pública com un gènere històri-

cament indissociable de la construcció de discursos, tant sobre el realisme en la

fotografia i el cinema com sobre l’impacte persuasiu de les imatges en l’esfera

pública amb la finalitat d’induir canvis. Tanmateix, un estudi més precís eviden-

cia no sols algunes de les ambigüitats del gènere, sinó també la radical dificultat

que suposa definir-lo. Aquesta dificultat deriva, en part, del fet que els conceptes

de document i documental estan implicats en diversos discursos que apel·len

simultàniament a diversos camps semàntics. El document i la imatge documen-

tal apareixen en el camp artístic i també en les ciències socials i naturals, en el

dret, en la historiografia, etc. El document està inscrit en la filosofia del positivis-

me subjacent al saber científic occidental. A més, com a gènere fotogràfic i cine-

matogràfic, al llarg del segle XX adquireix significats canviants en moments his-

tòrics diferents. 

Aquesta exposició pretén contribuir a una comprensió de la complexitat de

la noció de document en la història de la fotografia, mitjançant l’estudi i l’esceni-

ficació d’alguns debats sobre el gènere en diversos moments històrics diferen-

ciats del segle XX. No es tracta de fer una història del gènere o d’esgotar les

seves possibles definicions, sinó més aviat d’intentar estudiar com el document

fotogràfic s’ha constituït sempre d’una manera ambivalent i polèmica en relació

amb certes condicions històriques específiques, mirant de traçar en cada cas

quin és i com es construeix el subjecte històric del gènere documental. 

A partir de l’anàlisi d’alguns casos o problemes concrets, l’objectiu de l’expo-

sició és proposar algunes hipòtesis sobre els significats i els mecanismes del

documental en un cicle històric que arrenca al primer terç del segle XX, amb l’ini-

ci de l’hegemonia de la fotografia dins la premsa il·lustrada, i arriba fins a final de

segle, amb la suposada crisi del realisme fotogràfic a l’era digital. 

L’espectre històric que abasta l’exposició és gairebé tan ampli com la histò-

ria de la fotografia, la qual cosa sembla incompatible amb un mètode que es pre-

senta, podríem dir, enfocat en casos d’estudi i no com una història enciclopèdica

global. Encara que és evident que la categoria de document ha estat unida a la

fotografia al llarg de la seva història, aquí no es tracta de fer una nova història del
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simbòlic i comunicatiu constitutiu de la ideologia implícita en l’Estat liberal, un

mitjà en la conquesta de drets socials. La ideologia reformista és, doncs, consti-

tutiva de l’emergència del gènere documental i de la seva evolució històrica.

D’aquí es deriven principalment els debats sobre l’ètica i la política del gènere

que són el fonament de la seva naturalesa d’art polític per excel·lència. 

Alhora, el documental és indissociable de les tècniques de persuasió visual,

tant a través de la pàgina impresa com de l’exposició, que són els espais discur-

sius públics per excel·lència de la fotografia. És, per tant, un gènere que planteja

qüestions sobre la relació d’imatge, percepció i producció d’ideologia. 

És també el gènere que encarna l’ambigüitat de la fotografia entre allò artís-

tic i allò científic, en una tensió epistemològica indissociable de la utopia enciclo-

pèdica i positivista del segle XIX i de les nocions d’«arxiu». No oblidem que la

polèmica sobre el seu estatut menor d’instrument per a les ciències i les arts ha

acompanyat la vida pública de la fotografia des del seu origen a mitjan segle XIX.

La fotografia neix justament a la cruïlla dels discursos de l’art modern i del positi-

visme filosòfic i científic, els efectes dels quals s’estenen tant a l’àmbit de les

ciències naturals i socials com a les formes modernes de gestió política. L’arxiu

constitueix l’espai del document i és l’instrument epistemològic del saber a l’era

del positivisme. La lògica de la producció del saber en aquest context és la lògi-

ca de producció d’arxius. 

En aquesta cruïlla, és fonamental el discurs de la fotografia com a llenguat-

ge universal, que serà determinant del que denominem la utopia fotogràfica

moderna. En un context dominat per la ideologia del positivisme que determina

el desenvolupament de l’Estat liberal-industrial-colonial del capitalisme modern,

la fotografia sembla materialitzar un mitjà de comunicació universal, una mena

de llenguatge prelingüístic, no subjecte a les diferències socials o culturals. 

La fotografia sembla dur a l’extrem el paradigma epistemològic occidental basat

en la centralitat de la visió, en la identificació de coneixement i visió. La fotogra-

fia materialitza nocions utòpiques de saber i universalitat que culminarien en la

construcció d’un arxiu visual universal, una traducció de la infinita varietat

i contingència del món a la lògica de la fragmentació, codificació, classificació i

control del domini capitalista. El document és, segons aquesta lògica, una

mena de moneda de canvi, d’equivalent universal1 en un nou inconscient arxi-

vístic que regeix el capitalisme industrial i les seves disciplines. 

Alhora, el document constitueix un problema específic en els debats de l’art

modern. Els importantíssims debats dels anys vint i trenta entorn de la factografia

mitjà, sinó més aviat de proposar diverses microhistòries que estan en tensió

entre si. Entenem que el document és una categoria de gran complexitat que es

produeix justament en la tensió entre camps discursius, i la voluntat aquí és

identificar i analitzar alguns dels diversos discursos que conflueixen en aquesta

noció de document per mirar de visualitzar-los en l’exposició. D’altra banda, es

tracta de presentar una forma de relat historiogràfic i recorregut expositiu que

escenifiqui una comprensió dels processos històrics en les seves condicions

canviants, en la seva mobilitat, en les seves continuïtats i discontinuïtats. 

En aquest sentit, calia desnaturalitzar les preconcepcions del document fotogrà-

fic i traçar-ne les diverses genealogies possibles i els seus conflictes. 

L’exposició ofereix, doncs, un prototip historiogràfic que permeti visuali-

tzar no un relat únic i lineal a través de la història de la fotografia, sinó una cons-

tel·lació de relats sobre la genealogia i trajectòria de certs discursos. En aquest

sentit, les diferents parts s’articulen com acotacions temporals específiques

que mostren salts entre elles, i que evidencien tant continuïtats com disconti-

nuïtats. Les diferents parts dibuixen la simultaneïtat de forces que produeixen

diverses històries alhora, amb els encavalcaments i les tensions corresponents,

i que en conjunt permeten reconèixer elements que es van ressignificant o que

es transformen, però sense anul·lar les tensions ni els antagonismes que confi-

guren cada debat històric. 

Tota exposició és un exercici de muntatge, de juxtaposició dialèctica

d’elements. En aquest cas, es pretén fer visible el procés historiogràfic amb la

finalitat que serveixi de mapa de ruta per a noves històries futures. 

A què ens referim quan parlem de document? Quines són les seves condicions? 

A grans trets i sense voluntat d’exhaustivitat, entenem que la complexitat de

la noció de document en fotografia té a veure amb la mobilitat històrica del

significat del terme i, alhora, amb l’encavalcament i la simultaneïtat de discursos

que implica. 

D’una banda, entenem el document com un gènere constituït històricament

sobre la representació de grups i classes subalterns. El sorgiment del gènere en

el pas del segle XIX al XX és indissociable de l’aparició de les lluites pels drets civils

i per la implementació i el desenvolupament de l’Estat del benestar modern.

La producció d’imatges sobre els desfavorits ha estat un instrument ideològic,
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L’espectralització de la tecnologia digital afecta també el concepte mateix

de realisme inherent al mitjà fotogràfic al llarg de la seva història. El Photoshop 

i la fotografia digital semblen liquidar el realisme fotogràfic o, si més no, compor-

tar un canvi d’estatut de l’índex fotogràfic. Una vegada més, però, cal no banalit-

zar aquest possible canvi, perquè comporta conseqüències decisives sobre la

noció mateixa d’història. És l’era postfotogràfica una era posthistòrica? Com

posicionar-nos davant d’aquests interrogants? 

N’hi ha prou de recordar Le Goff: «Sense document no hi ha història.»2 La

renúncia al document (en el cas de la fotografia, la renúncia al realisme) no sem-

bla una opció viable, ja que mentre hi hagi formes d’existència social i de pro-

ducció d’hegemonia, el document continuarà essent un espai fonamental en el

conflicte simbòlic. 

Així, encara que es presenti com una exposició històrica que adopta els

codis museístics ad hoc, aquesta mostra és simultàniament un projecte multi-

disciplinari d’interpel·lació pública. Aquesta interpel·lació s’inscriu dins la trajec-

tòria experimental del MACBA dels últims anys i concerneix tant les condicions

del museu a la ciutat com les possibilitats d’un museu d’una altra mena, dester-

ritorialitzat, immers en les dinàmiques socials i capaç de recompondre el paper

de la institució com a espai públic. 

El present projecte, de manera més específica, sorgeix de les preguntes

i dilemes sobre l’estat actual de la ciutat, d’una banda, i del document fotogràfic,

de l’altra. Els encàrrecs a diversos autors perquè treballessin a Barcelona s’arti-

culaven en una missió fotogràfica nascuda de la voluntat de contribuir a donar

imatge a la ciutat emergent i futura, superant les icones urbanes de mitjan segle

XX. Aquest projecte, amb el qual conclou l’exposició, és, de fet, el seu punt de

partida, el seu ancoratge en els conflictes reals derivats de l’aspiració a produir

documents fotogràfics significatius de la metròpoli actual. És des d’aquesta

perspectiva d’un saber situat en el present que cal entendre els relats històrics

que l’exposició proposa. 

i el productivisme, per exemple, s’han d’entendre com una prolongació dels

debats de l’art modern sobre el realisme i la seva relació antagònica amb l’avant-

guarda. Abordar avui el debat sobre el document i defensar la seva necessitat

implica, doncs, situar-se en la polèmica sobre el realisme i entendre que el gènere

es constitueix dintre d’aquesta polèmica, com a gènere estructuralment conflictiu. 

El document és el fonament de la història. L’actualitat del debat sobre el docu-

ment és la raó de ser d’aquest projecte de revisió històrica i el que en determina

la metodologia historiogràfica. 

L’origen d’aquest projecte es troba en l’encàrrec a diversos autors de fotogra-

fiar Barcelona, iniciat a la darreria del 2006 i que es presenta al final del recor-

regut de l’exposició. Cal no oblidar que aquest final és el principi d’aquesta refle-

xió sobre les condicions actuals del document i els interrogants sobre com

produir avui documents fotogràfics. Presentar els resultats de l’encàrrec i la pro-

ducció d’obra nova juntament amb obra històrica que situa els debats actuals

sobre el document dins una perspectiva històrica, vol ser una defensa del fet

que la producció discursiva i la pràctica artística són indissociables. L’encàrrec

actual és una manera de produir història i el relat històric és una resposta als

interrogants de l’actualitat. Cal comprendre l’actualitat en la mesura que està

inscrita dins la llarga durada dels processos històrics. 

Entenem que l’actualitat del debat sobre el document respon a dues raons

principals. 

D’una banda, als nous interrogants que es deriven de la desmaterialització de

les tecnologies d’arxiu visual a través de la digitalització. Malgrat que al segle XX

hem assistit a una veritable revolució documental i a un creixement massiu dels

arxius, les noves tècniques digitals –que optimitzen al màxim alguns dels proble-

mes recurrents de l’arxiu, com els límits de l’espai físic o l’accés– obren nous

interrogants sobre la seva pròpia permanència material. Si el document és allò

que queda, amb la tecnologia digital irromp un imaginari d’immaterialitat incom-

patible amb la noció mateixa de document, que és una noció fortament objec-

tual, factual. A la nostra època el document s’espectralitza i això obre un camp

conceptual nou, no exempt, però, d’interrogants sobre la memòria històrica.

L’espectralització del document sembla comportar un nova ansietat respecte 

a la pèrdua de la memòria històrica. 
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el gran projecte de la Farm Security Administration (FSA). Aquesta campanya

de documentació dels efectes de la depressió econòmica en el món agrícola del

sud-est dels Estats Units es va dur a terme entre 1935 i 1943; va ser dirigida

per Roy Stryker i va comptar amb la participació de grans fotògrafs americans

com Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shahn, Arthur Rothstein o Russell Lee,

entre d’altres, i es va convertir en la gran construcció visual de les polítiques del

New Deal. 

Les imatges promogudes per Stryker per a la FSA buscaven encarnar els

valors d’aquesta peculiar concepció americana de la socialdemocràcia inherent

a l’era Roosevelt. Mostraven famílies camperoles desposseïdes, en condicions

de trànsit i emigració, però alhora en un ambient d’afecte, que desprèn sentit de

comunitat i dignitat davant l’adversitat. Buscaven construir una imatge de la

gent corrent i una àmplia noció de comunitat i universalitat, que constitueix el

fonament de les retòriques de l’humanisme que es consolidaran en anys suc-

cessius a través de les revistes il·lustrades. Avui també les podem llegir com la

representació de l’ocàs del món rural davant la industrialització. 

13

La primera sala de l’exposició planteja el sorgiment del discurs documental en

fotografia vinculant-lo a la representació de les classes treballadores i el subpro-

letariat. Les víctimes de la societat constitueixen el tema per excel·lència del

gènere documental, des que aquest gènere apareix com a tal a la fi dels anys

vint. En aquest sentit, es pot plantejar que el gènere es constitueix històricament

per representar aquests subjectes, i que instaura una «tradició de la víctima», tal

com el crític i historiador de cinema Brian Winston ha explicat en relació al docu-

mental griersonià.3 Tanmateix, sobre aquesta retòrica de la víctima s’estableix

una dialèctica en la manera d’interpel·lar l’opinió pública i l’Estat. Així, podem

establir posicions divergents o antagòniques en la concepció del subjecte sub-

altern en el documental durant el seu període, diguem-ne, constituent de final

dels anys vint i principi dels trenta. 

El treball de Lewis Hine per al National Child Labor Committee, iniciat el

1907, pot considerar-se fundador del gènere. El Child Labor Committee consti-

tueix un exemple de les organitzacions estatals i paraestatals que configuren el

desenvolupament dels serveis públics i de benestar social als Estats Units al

tombant del segle, sorgides en resposta a les creixents demandes dels movi-

ments pels drets civils. Hine encarna una figura que fa de mediadora entre els

col·lectius desfavorits i l’Estat, amb l’objectiu d’introduir reformes i millores per a

les classes treballadores. El seu treball es troba en la confluència de l’aparició de

mètodes d’educació social i popular promoguts des de polítiques reformistes. 

El mateix Hine, sociòleg de formació i implicat en els moviments socials, va teo-

ritzar la seva pràctica argumentant que la seva missió com a fotògraf documen-

tal era mostrar les coses que calia canviar.4

És a través del treball d’aquest fotògraf-activista que s’institueix històrica-

ment el documental reformista, és a dir, com a gènere de denúncia artisticopo-

lític, orientat a la representació persuasiva i la reproducció massiva, de la vida de

la gent humil amb l’objectiu d’aconseguir un canvi real.

Aquestes imatges van circular a les diverses publicacions vinculades a les

noves organitzacions del benestar social que denunciaven el treball infantil, i el

seu enfocament estableix les bases per al treball documental reformista promo-

gut des de l’Estat i que culmina a la segona meitat de la dècada del 1930 amb
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Lewis W. Hine, cartell del National Child Labor
Committee, Making Human Junk, ca. 1907-1917.
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Les retòriques documentals reformistes tenen la màxima difusió a les revis-

tes il·lustrades que proliferen al llarg dels anys trenta i que constitueixen l’espai

discursiu públic fotogràfic per excel·lència fins als anys cinquanta. Aquest perío-

de representa el moment àlgid de l’hegemonia de la fotografia als mitjans de

comunicació, abans de l’arribada de la televisió.

Les revistes que dominen internacionalment aquest període són Life, Look,

Picture Post o Paris Match, entre d’altres, i constitueixen una poderosa repre-

sentació de la vida quotidiana, amb els seus problemes i dificultats, i dels valors

de l’humanisme com a instrument per abordar-los, des del sacrifici i la bona

voluntat. El seu llenguatge encarna una preocupació real pels problemes

socials, però des d’una òptica reformista: «S’hi veu una retòrica de canvi i millo-

ra, de gent capaç de resistència i coratge; però no s’hi veu per cap banda un llen-

guatge de dissentiment, d’oposició o revolta.»5 La revista Life serà la més

influent d’aquest període i tindrà un impacte gran i durador, fins al punt de con-

vertir-se en sinònim de document fotogràfic a Occident. 
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Portada de Sovetskoe Foto, núm. 4, 1931.
Cortesia Biblioteca MNCARS, Madrid.
Foto de Joaquín Cortés

Pàgines interiors de Sovetskoe
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espectador, i de les tesis productivistes a favor d’un art mecanitzat i immers en

els processos de producció –en contra de l’espai autònom de l’art burgès–, 

el moviment de la fotografia dels treballadors promou una educació de la imat-

ge, l’autorepresentació dels treballadors com una forma d’emancipació i d’apro-

piació dels mitjans de (re)producció. El gran teòric de la factografia, Tretiakov,

promou un tipus d’art d’estil periodístic, descriptiu, objectiu i immers en els 

mitjans impresos. La factografia i el productivisme soviètics són la posada en

pràctica efectiva d’un programa materialista per a l’art, immers en la producció

industrial. El tipus de fotografia que promou aquest programa comporta la docu-

mentació de la vida quotidiana dels treballadors, la vida a les fàbriques, i un dels

seus exemples paradigmàtics és el clàssic reportatge de Shaikhet i Alpert, 

Un dia a la vida d’una família de classe treballadora a Moscou.6

Els cercles amateurs, a més de promoure formes d’autorepresentació, són la

resposta a les demandes d’autoeducació per a l’era de la imatge, seguint el

famós dictum de Moholy-Nagy sobre els analfabets del futur, que seran els que

ignorin l’ús de la càmera. Als anys vint prolifera la consciència del paper central

de la imatge en la construcció d’opinió, ideologia i imaginari social, vinculada 

a la proliferació de la premsa il·lustrada i al naixement del fotoperiodisme. 
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Enfront d’aquest documental reformista, a la segona meitat dels anys vint

prolifera un moviment fotogràfic documental vinculat al moviment internacional

dels treballadors que emergeix de la Internacional Comunista. El seu origen es

troba en els paradigmes fotogràfics i els debats sobre el realisme, el reportatge 

i la factografia en l’escena soviètica, que protagonitzen fotògrafs i crítics com

Aleksandr Rodtxenko, Serguei Tretiakov i Boris Kuixner. L’escena soviètica

inclou fotògrafs com Shaikhet, Alpert, Ignatovitx o Langman, entre d’altres, i el

moviment s’expandeix a través d’Alemanya, on el paper de Willi Münzenberg 

i la Neuer Deutscher Verlag són fonamentals. Münzenberg és, des del 1921, el

principal promotor i innovador dels mitjans de comunicació de l’esquerra euro-

pea, i a la meitat de la dècada del 1920 inicia publicacions com AIZ (Arbeiter

Illustrierte Zeitung) i Der Arbeiter Fotograf, versió revolucionària de les revistes

il·lustrades reformistes. Aquestes publicacions discorren en paral·lel a les revis-

tes soviètiques, com Sovetskoe Foto, Proletarskoe Foto, Nouvyi Lef o Dayosh,

entre d’altres, i la seva expansió és paral·lela a la de tota una xarxa d’amateuris-

me fotogràfic vinculat al moviment obrer internacional. 

A partir dels pressupòsits revolucionaris de la recerca d’una ruptura episte-

mològica i perceptiva a través de la imatge, que aspira a la construcció d’un nou
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Walter Ballhause, Resignation und
Diskussion, ca. 1930-1933. Cortesia
Walter Ballhause - Archiv, Alemanya

Walter Ballhause, Arbeits- und hoffnungsloser
alter Angestellter, ca. 1931. Cortesia Fotografische
Sammlung, Museum Folkwang, Essen
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Arkady Shaikhet, L’Exèrcit Roig marxant sobre la neu, 1928.
Cortesia Galerie Alex Lachmann, Colònia

Elizar Langman, Gimnàstica radiofònica, 1930. 
Cortesia Galerie Alex Lachmann, Colònia

Boris Ignatovitx, Catedral de Sant Isaac, 1931. 
Cortesia Galerie Alex Lachmann, Colònia

Boris Ignatovitx, Xemeneies i fàbriques en una planta industrial
de Leningrad, 1931. Cortesia Galerie Alex Lachmann, Colònia

 



21

Durant la República de Weimar, els grans temes de la fotografia obrera 

a Alemanya són les condicions de vida de la classe treballadora i els efectes

socials de la crisi econòmica i la inflació. Són recurrents les imatges d’aturats 

i marginats, com trobem en autors com Walter Ballhause o Eugen Heilig. Les

imatges de multituds i personatges de les classes populars al carrer són intents

de donar forma al nou subjecte popular emergent que opera segons un doble

moviment, de singularització i alhora de dessubjectivació. La tensió no resolta

entre individualitat i moviment de masses és un dels grans problemes que aflo-

ren en aquest període i que es formalitzen en aquestes imatges. 

El moviment, que manté sempre el seu centre a Alemanya, s’expandeix pel

nord d’Europa a través de les revistes alemanyes i apareixen clubs fotogràfics 

i publicacions a Suïssa, Txecoslovàquia, Bèlgica, Holanda i Gran Bretanya. 

El moviment arriba als Estats Units i s’organitza entorn de la Photo League, que

es constitueix el 1936 i que durant la segona meitat dels trenta esdevé el prin-

cipal fòrum fotogràfic de Nova York. A la seva seu s’hi presenten exposicions 

i s’hi organitzen tallers i debats, i manté diversos grups de treball actius simultà-

niament. El seu objectiu és la promoció de la fotografia documental, d’acord

amb els principis materialistes i factogràfics de l’esquerra revolucionària, i con-

vertir-se en una escola tant per a fotògrafs amateurs com professionals. També

editava una publicació bimensual, Photo Notis. Va tenir un èxit i una influència

considerables i en van formar part els principals fotògrafs americans, des de Paul

Strand fins als fotògrafs de la FSA (Lange, Delano, Rothstein, Vachon), passant

per Berenice Abbott, W. Eugene Smith, Margaret Bourke-White, etc. 

En aquest context, el taller de documental a càrrec de Sid Grossman va ser

un dels principals àmbits de treball. Dels diversos projectes de la Photo League,

el Harlem Document n’és uns dels més ambiciosos i elaborats. Hi participen

Aaron Siskind, Morris Engel i Harold Corsini, entre d’altres, i es va presentar en

una exposició el 1939.
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Dorothea Lange, Destitute Peapickers in California; a 32 Year Old Mother of Seven
Children, febrer de 1936. Cortesia Library of Congress, Prints & Photographs Division,
FSA/OWI Collection
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El document fotogràfic és un instrument de persuasió, la seva factualitat ha de

confrontar-se amb la complexitat psíquica dels processos de percepció.

Aquesta part de l’exposició traça l’evolució dels espais expositius dissenyats 

a partir d’una concepció «expandida», dinàmica i immersiva de l’espai, basada

en l’ús de la fotografia. La fotografia sembla permetre una dissolució de la dis-

tància entre la imatge i l’espectador i afavorir un gran impacte en la percepció,

de manera que s’interrompi la percepció quotidiana, però sense perdre la refe-

rencialitat de la imatge. La recerca d’aquest moment de ruptura de la percep-

ció apunta a la recerca d’una nova subjectivitat. Les transformacions en el pla

material comporten una transformació en la dimensió subjectiva, una nova

percepció. 

Les exposicions fotogràfiques dissenyades per El Lissitzky entre el 1928 i el

1930 estableixen un paradigma ancorat en les ruptures epistemològiques, les

nocions d’una «nova visió», de l’era de la revolució soviètica. Aquest paradigma

irradiarà Europa occidental a través de la Bauhaus i esdevindrà un instrument

per als nous règims feixistes d’Itàlia i Alemanya als anys trenta; després, serà ree-

laborat als Estats Units en el context propagandístic de la Segona Guerra

Mundial i la Guerra Freda. Aquest és el recorregut geogràfic i temporal que traça

aquesta part de l’exposició. 

Aquesta trajectòria del paradigma d’exposició fotogràfica expandida de

tipus propagandístic és indissociable dels debats soviètics dels anys vint sobre

la fotografia i sobre els processos d’incorporació de l’art als mitjans de produc-

ció i de comunicació de masses teoritzats dins el programa «productivista» de

Boris Arvatov. En aquest sentit, cal entendre la lògica del pas de la pintura a la

fotografia en el cas de Rodtxenko, o de l’art a l’arquitectura en el cas de Lissitzky,

com aquest canvi de paradigma, la incorporació dels mitjans i processos tècnics

de construcció a l’obra. L’artista renuncia a la seva activitat com a artista modern

i es posa al servei de la producció de propaganda per al nou Estat comunista.

Després de la seva experiència a Moscou, Walter Benjamin teoritzaria aquesta

transformació en el seu conegut assaig «L’autor com a productor». 

L’activitat de Lissitzky com a dissenyador d’exposicions constitueix un pas

lògic dins l’evolució de la seva obra i dins la de l’avantguarda artística soviètica
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des del sorgiment del productivisme el 1921. El mateix Lissitzky va manifestar

que el disseny d’exposicions constituïa la seva obra més important com a artis-

ta. Entre el 1928 i el 1930, Lissitzky va dissenyar tres exposicions fotogràfiques.

La primera va ser el pavelló soviètic a la Internationale Presse-Ausstellung de

Colònia, Pressa, el 1928. L’element central d’aquesta exposició era un fotomun-

tatge d’escala, o «fotofresc», dissenyat pel mateix Lissitzky amb Serguei Senkin,

que resseguia la història i subratllava la importància de la indústria editorial a

l’URSS des de la Revolució, amb el lema «La tasca de la premsa és l’educació de

les masses». La gran escala remetia tant a les tradicions de la pintura mural com

al cinema, i més específicament el cinema documental i informatiu de Dziga

Vertov. El fotomuntatge proposava nocions derivades del cubisme, de simulta-

neïtat de diversos punts de vista, per evidenciar la construcció i la materialitat

dels elements. I de les teories del muntatge cinematogràfic prenia la juxtaposi-

ció i simultaneïtat de moments diferents. 

L’espai fotogràfic construït en aquest projecte de Lissitzky, com en els poste-

riors, apunta a una transformació estructural en la manera d’entendre el públic.

En aquest sentit, les ruptures visuals de l’avantguarda russa no són el resultat

d’una crisi tan sols en l’àmbit de la representació, sinó també en les relacions

entre l’obra i el públic, una redefinició de les exigències i expectatives de les

noves masses urbanes envers les imatges. Les qüestions sobre la distribució i el

públic formen part dels debats productivistes en la mateixa mesura que les

qüestions sobre producció i construcció. En aquest sentit, algunes de les formes

en què es materialitzen aquestes noves relacions deriven dels sistemes d’auto-

educació i autoorganització dels clubs fotogràfics i les activitats del moviment

de la fotografia dels treballadors. Aquests espais fotogràfics apel·len a l’aspiració

de construir un espai comú entre espectador i obra, que porta implícita la noció

de la fotografia com a llenguatge universal. Aquests espais fotogràfics es propo-

sen crear una mena de nova forma de comunitat utòpica, en la qual la recepció

col·lectiva simultània formalitzi l’aparició d’un nou subjecte de masses. 

Lissitzky seria també l’encarregat del disseny del pavelló soviètic de la famo-

sa exposició Film und Foto, que va tenir lloc a Stuttgart el 1929. Va ser la prime-

ra gran exposició que presentava l’activitat fotogràfica avantguardista dels anys

vint i va suposar la consagració artística del mitjà. Va comptar amb una amplís-

sima i molt variada participació de diversos països: Estats Units, amb selecció 

a càrrec d’Edward Weston i Edward Steichen; Christian Zervos va ser el respon-

sable de la secció francesa; Piet Zwart es va ocupar de la participació d’Holanda i
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Vista del pavelló soviètic de l’exposició Internationale Ausstellung des Deutscher
Werkbund. Film und Foto, Städtischen Ausstellungshallen am Interimtheaterplatz,
Stuttgart, 18 de maig - 7 de juliol de 1929. Disseny d’El Lissitzky
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Bèlgica; Moholy-Nagy i Gustav Stotz van seleccionar la participació alemanya, 

i el mateix Lissitzky la soviètica. 

La secció soviètica presentava el treball dels fotògrafs professionals russos

més reconeguts d’aleshores, així com també treballs amateurs, anònims i de

premsa. L’exposició també incloïa fotogrames de pel·lícules de cineastes russos

d’avantguarda, cartells i alguns dibuixos al costat de les fotografies, tots ells sense

cap text i buscant l’impacte purament visual. Les imatges estaven instal·lades en

una estructura arquitectònica construïda com una màquina de visió. 

El 1930, Lissitzky va dissenyar el pavelló soviètic per a la Internationale

Hygiene-Ausstellung que va tenir lloc a Dresden. En aquest cas, els principis

experimentats a l’exposició Pressa de Colònia es porten a l’extrem de dissenyar

d’una manera molt dinàmica un espai total, en el qual fins i tot el sostre estava

folrat de cartells. 

Els paradigmes expositius de Lissitzky van esdevenir de seguida, per als dis-

senyadors i publicistes, la gramàtica d’un nou llenguatge de l’ús de la fotografia

en l’espai de l’exposició, particularment a les exposicions que tenien la missió de

representar els Estats i, en especial, els Estats totalitaris. Aquesta influència es va

manifestar a la Mostra della Rivoluzione Fascista de Roma, el 1932. A la sala 0

de la mostra, dissenyada per l’arquitecte Giuseppe Terragni, es presentava un

fotomuntatge monumental titulat «Com atreuen les paraules eloqüents de

Mussolini el poble italià amb la força d’una turbina i el converteixen al feixisme»,

en el qual es veia una multitud de caps que travessaven unes rodes de turbina

enormes ascendint en diagonal, conduïdes per unes grans mans. Les turbines 

i les mans, juntament amb textos de Mussolini que al·ludien a la Marxa sobre

Roma del 1922, simbolitzaven la força que mou les masses. El mural mostrava

la clara influència del fotomuntatge soviètic de Gustav Klucis i del fotofresc de

Lissitzky i Senkin de l’exposició Pressa.

El 1930, Herbert Bayer va dissenyar una de les sales del pavelló del

Deutscher Werkbund a l’Exposition de la société des artistes décorateurs 

de París, i el 1931 el pavelló del sindicat de la construcció a l’exposició

Baugewerkschafts Ausstellung de Berlín, en col·laboració amb Moholy-Nagy,

Breuer i Walter Gropius. En aquella època, Bayer –pintor, grafista i fotògraf– s’es-

tava convertint en un dels pioners de més influència en el sorgiment de la publi-

citat moderna. Va ser també el precursor de la «visió expandida», una teoria de

la visió dinàmica i no lineal, que traduïda a la pràctica expositiva establia una

relació entre el camp visual humà i l’ús de panells fotogràfics o tipogràfics a
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Vista del pavelló soviètic de l’exposició Internationale Hygiene-Ausstellung,
Deutsches Hygiene Museum, Dresden, 1930. Disseny d’El Lissitzky. Cortesia
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden
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diverses alçades, a fi de promoure una experiència d’immersió perceptiva total,

que més endavant importaria als Estats Units. Coneixedor del treball de Lissitzky,

a les exposicions de París i Berlín va començar a utilitzar panells fotogràfics 

distribuïts d’una manera dinàmica en diferents plans i nivells, segons el seu

esquema del camp visual de 360 graus, trencant la rigidesa de la presentació

tradicional a una sola alçada, suposadament l’alçada dels ulls. Bayer també va

començar a fer servir rampes amb l’objectiu de multiplicar els punts de vista

sobre el conjunt dels elements i proporcionar una visió des de dalt que n’abas-

tés la totalitat. 

Bayer va entendre que l’exposició era un mitjà de comunicació, i va propor-

cionar els recursos tècnics i conceptuals per a l’ús ideològic dels mètodes pu-

blicitaris en les exposicions nacionalsocialistes que van proliferar a partir del

1933, amb l’arribada de Hitler al poder. Durant el nazisme, la primera exposició 

d’aquestes característiques va ser Die Kamera, organitzada pel Deutscher

Werkbund l’octubre del 1933, com un intent de continuació de la cèlebre Film

und Foto. El lema de l’exposició era idea de Goebbels: «L’experiència individual

s’ha convertit en una experiència del poble gràcies a la càmera», i hi tenien pro-

tagonisme les indústries fotogràfiques, les associacions de professionals i aficio-

nats i els programes educatius. 

Sense ser, en conjunt, una mostra avantguardista, l’exposició Die Kamera

–el catàleg de la qual havia estat dissenyat per Herbert Bayer– incloïa una sala

d’honor dominada per un gran fotomural que ocupava tota la part superior del

perímetre, que presentava una columna militar i estava dedicada als «màrtirs

del moviment», així com setze grans ampliacions a l’entrada que il·lustraven la

història del moviment nacionalsocialista. A diferència dels murals soviètics, aquí

les imatges respectaven els principis tradicionals de l’espai visual il·lusionístic i la

perspectiva central. Els principis avantguardistes del muntatge i de l’espai dinà-

mic total es transformaven en posar-se al servei del feixisme, que abandonava el

recurs del fotomuntatge i adoptava formes de monumentalització regressives. 

El 1937 va tenir lloc l’Exposition internationale des arts et techniques dans

la vie moderne de París, en una època en què s’estava produint un retorn a 

la pintura i un cert bandejament de la fotografia dins les grans mostres interna-

cionals. Aquesta exposició va comptar amb una participació important de

l’Espanya de la República, llavors en plena Guerra Civil. El pavelló espanyol va ser

dissenyat per Josep Lluís Sert i Luis Lacasa, amb una economia de mitjans que

traduïa els valors d’austeritat i modernitat de la República, i comptava amb
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Vista de la sala O de l’exposició Mostra della Rivoluzione Fascista, Palazzo
delle Esposizioni, Roma, 1932. Disseny de Giuseppe Terragni. Cortesia
Archivio centrale dello Stato, Itàlia
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obres molt significatives de Miró, Calder i, en especial, amb la presència com

a peça central del Guernica de Picasso. El pavelló espanyol volia expressar la llui-

ta contra el feixisme i va comptar també amb una important presència d’obra

fotogràfica que il·lustrava la diversitat regional d’Espanya. Dissenyats per Josep

Renau, els murals fotogràfics d’aquest pavelló suposen la materialització espan-

yola de les tesis sobre l’exposició com a mitjà de comunicació i dels principis

productivistes de posar l’art al servei de la lluita ideològica, propis de l’esquerra

internacional als anys trenta. 

Renau, conegut pels seus cartells i fotomuntatges polítics inspirats en

Heartfield i publicats a revistes com Octubre o Nueva Cultura, havia assumit el

càrrec de Director General de Belles Arts. Els murals de Renau, inspirats en els

models soviètics i alemanys, utilitzaven fotografies de diversos arxius, sobretot

de les Misiones Pedagógicas, encara que no eren aliens als principis d’unitat de

l’espai pictòric que divergien dels plantejaments dialèctics del muntatge soviè-

tic i, en certa mesura, s’acostaven a formes del llavors incipient realisme socia-

lista. Tant en les imatges de les Misiones com en els murals de Renau es revela

la intenció de construir la imatge d’un subjecte popular emergent, que articula

nocions de cultura popular ancorades en el món rural i en les seves formes

tradicionals de producció amb nocions històriques de classe, d’alternativa a la

burgesia. En definitiva, es tracta d’una peculiar concepció de les classes prole-

tàries com a subjecte històric emergent que encarna les aspiracions de la

República espanyola. 

El 1938, Bayer va emigrar als Estats Units i es va convertir ràpidament en un

col·laborador en el disseny d’exposicions del MoMA. El 1942, en plena Segona

Guerra Mundial, va dissenyar l’exposició Road to Victory, integrada per fotogra-

fies de guerra i comissariada per Edward Steichen, aleshores director del depar-

tament de fotografia del MoMA. Road to Victory es pot considerar la primera de

les diverses exposicions propagandístiques organitzades pel MoMA per encàr-

rec del govern, fonamentades en els principis de la visió expandida i l’ús de la

fotografia com a mitjà de comunicació de masses. Les imatges, d’una multiplici-

tat d’autors, es presentaven segons un repertori molt variat de formats i disposi-

tius de visió dinàmica. Tot tenia ressonàncies cinematogràfiques, i d’aquesta

manera s’aconseguia un gran impacte psíquic en l’opinió pública. Les fotogra-

fies estaven disposades a alçades i en angles diversos, d’acord amb una idea de

seqüència i recorregut molt precisa, i en conjunt generaven un efecte perceptiu

semblant a un gran fotomuntatge. En combinació amb els textos, l’experiència
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Vista de la secció alemanya del Deutscher Werkbund a l’Exposition de la société des
artistes décorateurs, Grand Palais, París, 1930. Disseny de Herbert Bayer. Cortesia
Bauhaus - Archiv, Museum für Gestaltung, Berlín
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d’immersió dissolia la distància entre imatge i espectador, de manera que l’efec-

te persuasiu era màxim. Els espectadors deixaven de ser conscients que es tro-

baven en una exposició, i aquesta es convertia en una mena de col·laboració

activa amb les funcions psicològiques i fisiològiques de l’espectador. Aquests

principis tornarien a aparèixer a la següent exposició del MoMA sobre la guerra,

Power in the Pacific, del 1945, també comissariada per Steichen i amb la matei-

xa tècnica i retòrica expositiva. 

Després de la Segona Guerra Mundial, la concepció de la fotografia com 

a element unificador d’objectes i materials diversos i com a mitjà de comunica-

ció universal era una idea àmpliament estesa. En aquesta concepció, les revistes

il·lustrades hi van tenir un paper fonamental. Els artistes, arquitectes i crítics

britànics d’avantguarda agrupats a l’Independent Group, precursors de l’art 

pop, van realitzar una sèrie d’exposicions al llarg de la dècada dels cinquanta en

les quals es van materialitzar d’una manera molt precisa aquests principis.

Entre d’altres, destaca Parallel of Life and Art, que es va presentar a l’Institute of

Contemporary Arts (ICA) de Londres el 1953. L’exposició s’inspirava en nocions

del «museu imaginari» d’André Malraux –un museu de l’art universal de tots 

els temps constituït de reproduccions fotogràfiques– i en el tipus de fotografia

de la revista Life, i partia d’una concepció antropològica de la percepció, del

món de la cultura material i de l’experiència artística. Organitzada per Eduardo

Paolozzi, Nigel Henderson, Alison i Peter Smithson i Ronald Jenkins, la mostra es

componia exclusivament de panells fotogràfics de diverses mides suspesos

amb fils a diverses alçades i en diferents angles, situats de terra al sostre. 

Les imatges provenien d’una gran diversitat de fonts, des de la premsa fins a

imatges científiques de rajos X, vistes aèries, documents arqueològics..., totes

elles en general d’origen no artístic. La juxtaposició enciclopèdica d’imatges

materialitzava una arqueologia del present, una noció actualitzada del gabinet

de curiositats, antecedent del museu modern, i s’oferia com una gramàtica de

l’univers material de la seva època, un atles visual del nou paisatge descobert

per les noves ciències. La fotografia era l’element que permetia unificar i articu-

lar la diversitat. L’art i les ciències es presentaven com una unitat.

La magna exposició presentada al MoMA el 1955, The Family of Man, és la

culminació dels principis de l’exposició de «visió expandida» i alhora marca el

punt final de l’hegemonia cultural de les nocions de persuasió i universalitat que

li són implícites; per tant, suposa una inflexió en l’ús d’aquest tipus d’exposició

com a mitjà de comunicació i propaganda ideològica de masses. 
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Vista del pavelló espanyol de l’Exposition internationale des arts et techniques dans
la vie moderne, París, octubre de 1937. Cortesia Biblioteca MNCARS, Madrid. 
Foto de François Kollar
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The Family of Man va ser el gran monument de l’humanisme de la postgue-

rra i la màxima expressió del nou ordre geopolític sorgit després de la Segona

Guerra Mundial, així com del nou paper de l’art i l’alta cultura a la postguerra.

Paradigma de la fotografia humanista a Occident, en el context geopolític de la

Guerra Freda cultural, suposa la transformació del subjecte popular revoluciona-

ri dels anys trenta en un nou subjecte sorgit després de la guerra, les classes

populars, que serà el resultat del pacte del capital i la força del treball que dóna

lloc a l’Estat del benestar. El MoMA exerceix un paper legitimador fonamental

en el nou ordre, que té dues fases: una primera d’arrenglerament amb les políti-

ques de la UNESCO, que culmina amb la direcció de Steichen i l’exposició The

Family of Man, el 1955; i una segona sota la direcció de John Szarkowski, a par-

tir dels seixanta, que suposa la canonització dels grans autors moderns i l’articu-

lació d’una estètica formalista fonamentada en l’straight photography i l’estil

documental de Walker Evans com a gramàtica fundacional de la fotografia, que

buida definitivament de consideracions socials el gènere documental. 

The Family of Man s’organitzava com un recorregut lineal èpic per la trajec-

tòria vital de la gent corrent, entesa en un sentit universalista, al marge de dife-

rències de classe, raça o gènere. El recorregut començava amb imatges d’ena-

morament, naixement i maternitat, i culminava amb imatges del Parlament de

l’ONU, passant per representacions del treball, la ciència, la diversió popular, etc.

L’humanisme es basa en una concepció antropològica essencialista de la huma-

nitat, fonamentada en una mena de condició humana genèrica i universal, pre-

política, i sobre la qual seria possible sostenir nocions de solidaritat i compassió.

Aquesta concepció, evidentment, descansa sobre els pressupòsits ideològics

del cristianisme occidental, amb la família al capdavant. En bona part, el pode-

rós efecte de l’exposició derivava d’un ús laic de la retòrica religiosa. L’exposició

incloïa obres d’una gran diversitat de fotògrafs, molts vinculats a la revista Life,

amb la qual compartia la retòrica integradora, compassiva i humanista, així com

els principis d’articulació de textos poètics i trascendentalistes i imatges en

blanc i negre de gran força gràfica. 

The Family of Man encarnava nocions de comunitat i ciutadania transnacio-

nal, abans de la transformació de les classes populars en consumidors de mas-

ses. La fotografia hi apareixia com una lingua franca i, com ha explicat Blake

Stimson, assenyala el moment de transició de l’homo politicus sorgit de la revo-

lució russa de 1917 a l’homo economicus, que neix amb l’accés massiu al con-

sum a partir dels anys seixanta: «Durant un moment, al mig, hi va haver una altra
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Vista de l’exposició Road to Victory, MoMA, Nova York, 21 de maig - 4 d’octubre de 1942.
Disseny de Herbert Bayer. Comissariada per Edward Steichen. Cortesia The Museum of Modern
Art (MoMA), Nova York. Digital image, The Museum of Modern Art Archives, Nova York / Scala,
Florència, 2008. Foto de Samuel H. Gottscho
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promesa de subjectivitat global que no s’identificava ni amb el model del ciuta-

dà ni amb el de consumidor, sinó que més aviat es veia com un homo culturalis

global. [...] D’una banda, aquesta separació de la cultura respecte a la política 

i l’economia era una mena d’engany, evidentment, però d’altra banda també 

s’aproximava molt al vell somni il·lustrat, un somni que, per definició, requereix

un àmbit de significat que se separi del raonament instrumental del comerç 

i l’administració per tal de realitzar el seu objectiu.»7

The Family of Man suposa el final del trajecte històric dels paradigmes i les

tècniques visuals en el disseny d’exposició sorgides de l’experiència revolucio-

nària i apropiats pel nou centre hegemònic del capitalisme mundial durant la

Guerra Freda. Les formes dominants de persuasió ideològica a la dècada

següent es desplaçaran de la fotografia a la televisió i adoptaran noves retòri-

ques i noves tècniques. 
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Vista de l’exposició The Family of Man, MoMA, Nova York, 24 de gener - 8 de maig de 1955.
Comissariada per Edward Steichen. Cortesia The Museum of Modern Art (MoMA), Nova York.
Digital image, The Museum of Modern Art Archives, Nova York / Scala, Florència, 2008. 
Foto d’Erza Stoller

 



Durant els anys vint, l’historiador de l’art Aby Warburg, pare dels estudis icono-

lògics, arribaria a les últimes conseqüències del seu mètode en proposar un sis-

tema d’estudi i anàlisi de les imatges basat en la pura relació d’imatges, sense 

ús de text. Aquest va ser el seu últim projecte com a historiador de l’art, que va 

quedar incomplet quan Warburg va morir, el 1929. El projecte, denominat

Mnemosyne, ens ha pervingut com una sèrie de fotografies de panells, preses 

a l’estudi de Warburg, en què l’autor juxtaposava diversos tipus de documents

visuals, majoritàriament reproduccions d’obres d’art, encara que de vegades

també hi havia diagrames i paraules. Si el mètode iconològic es basa en la histo-

rització d’invariants formals que travessen l’art de diverses èpoques i procedèn-

cies geogràfiques, la seva pressuposició és l’existència d’una dimensió estèti-

ca primordial que discorre a través de les diferències culturals i històriques.

Aquestes migracions de les formes a través del temps i l’espai permeten pensar

en una dimensió antropològica de l’art, una noció d’humanitat transhistòrica 

i universal que és la manera no materialista d’entendre les cultures populars i

exòtiques a la primera meitat del segle XX. 

39

És possible traçar històries paral·leles de l’antropologia i la fotografia. El naixe-

ment del gènere documental és relativament simultani al naixement de la disci-

plina antropològica en el sentit modern, als anys vint. Es pot establir que hi ha un

paral·lelisme entre l’evolució de totes dues, fins al punt de pensar que les cièn-

cies socials modernes estan en bona mesura determinades per la fotografia, en

tant que primera i més assequible tecnologia moderna de la imatge, a més de

ser la més afí a la lògica arxivística i documental de les ciències socials sorgides

del positivisme. 

Efectivament, podem entendre la fotografia com la culminació del paradig-

ma epistemològic occidental fonamentat en la visió, de la qual es deriven les tec-

nologies de control visual i classificació. Alhora, l’autoritat inicial de la fotografia

es veu qüestionada en la seva pròpia hegemonia durant la segona meitat del

segle XX, de la mateixa manera que des de les ciències socials s’obren interro-

gants sobre els límits de l’objectivitat, la commensurabilitat i la transparència

científiques aplicades al camp social, així com sobre les relacions desiguals de

poder entre el subjecte i l’objecte de la investigació o escrutini. 

La poètica i la política de l’antropologia i del document coincideixen, els seus

problemes ètics i polítics són els mateixos: Qui parla? Qui és representat? Quina

és la legitimitat de les relacions de poder que s’estableixen entre l’observador 

i l’observat? Quin és el pacte entre tots dos? Com hauria de ser aquest pacte per

tal de no reproduir condicions de desigualtat de poder? De quina manera l’estu-

di dels grups socials subalterns pot contribuir a la seva emancipació? 

D’aquí que la teorització del document s’hagi produït justament en el camp

antropològic, o en el camp de la historiografia i els problemes sobre la producció

del discurs històric i la condició de veritat del relat. L’historiador Jacques Le Goff

ha plantejat la relació dialèctica del document i el monument en la producció

del discurs historiogràfic. En les condicions de producció de la història dominant

el paper del document és essencial, ja que és la base del relat històric. Des del

punt de vista d’una historiografia crítica apareix, per tant, el problema fonamen-

tal de la construcció d’una història subalterna dels sense història i de la necessi-

tat d’arxius i documents que permetin situar aquests grups dintre dels proces-

sos històrics. 
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Un altre dels membres del grup, Michel Leiris, va ser un dels pioners en la

institucionalització de l’etnologia a França, i va ser cofundador del Musée de

l’Homme el 1937. El 1934, Leiris va publicar el llibre L’Afrique fantôme, que

documentava la seva participació en un viatge etnogràfic a l’Àfrica Occidental 

i que incorporava fotografies del mateix autor. El llibre és un diari de viatge

que planteja preguntes sobre l’estudi de camp i els seus mètodes, de manera

que en certa mesura preludia elements de les ciències socials de caire crític

que apareixeran anys més tard, amb l’eclosió del postestructuralisme a

França. 

Sorgit, així mateix, d’aquest moment en què l’impacte de la reproducció

fotogràfica i el seu potencial per a la distribució massiva transformen la historio-

grafia i la crítica artística, André Malraux proposaria la noció de «museu ima-

ginari» per referir-se a aquesta idea de la reproducció fotogràfica com a ins-

trument de comparació, juxtaposició i accés universal. La fotografia permet 

que tot l’art de totes les èpoques i cultures pugui ser reunit, comparat, fet acces-

sible per a tothom, de manera que el camp d’estudi mateix i els seus mètodes

es veuen transformats. La disponibilitat de reproduccions fotogràfiques de tot

l’art de totes les èpoques i cultures dóna lloc al museu-arxiu imaginari total, per a

la juxtaposició i muntatge simultani de l’art universal. La fotografia és l’instru-

ment unificador per al gran museu total de l’art i el seu espai discursiu és el llibre.

El llibre fotogràfic es constitueix com un dispositiu semiòtic que transforma els

objectes, les obres d’art, en significats. És precisament la fotografia el que per-

met aquesta operació. 

Margaret Mead va esdevenir la gran figura pública en el camp de l’antropologia

als Estats Units des que, el 1928, va publicar el seu primer estudi sobre l’adoles-

cència a Samoa. Els cèlebres estudis de Mead sobre adolescència, gènere 

i sexualitat als pobles del Pacífic van influir en el moviment feminista occidental,

ja que plantejaven maneres alternatives de viure la sexualitat, al marge dels

codis i conflictes de l’Occident cristià. 

Entre el 1936 i el 1939, Margaret Mead i Gregory Bateson van fer diversos

viatges de camp a Bali, interessats per l’estudi del comportament i també per la

definició i singularitat de l’experiència personal i el caràcter d’aquesta cultura no

occidental. El seu treball de Bali, on van utilitzar la fotografia i el cinema com a
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Warburg va iniciar l’arxiu visual Mnemosyne a partir de la reavaluació de la

seva única experiència de camp en un context no occidental: el seu viatge del

1896 a la terra dels indis hopi, on va fotografiar el «ritual de la serp». El 1923,

després d’un període d’internament psiquiàtric, va utilitzar aquesta experiència

amb els indis com a font per a la seva teoria artística. Mnemosyne és una eina

dialèctica d’estudi del moviment de les formes, una teoria relacional de l’objec-

te artístic basada en una tècnica de juxtaposició, pròxima als principis del mun-

tatge cinematogràfic o el fotomuntatge dialèctic soviètic, en els quals la tensió

entre els elements diversos suggereix multiplicitat i conflicte, la impossibilitat de

reduir la complexitat a un únic punt de vista. La representació del moviment va

ser el fil conductor del treball de Warburg com a historiador de l’art, i els estudis

que va realitzar sobre aquest tema en l’art del Renaixement es proposaven d’es-

tablir relacions amb formes paganes i orientals. El Renaixement era, en realitat,

una recuperació de la cultura del paganisme, i l’antiguitat es llegia com a para-

digma cultural aliè a l’hegemonia del cristianisme occidental. 

El problema del sagrat com a espai irreductible a la racionalitat, en tant que

problema central de la modernitat (el problema de la persistència de la religió en

un món secularitzat), és una qüestió determinant en la reformulació dels estudis

artístics durant la dècada del 1920 i en l’adopció d’una perspectiva antropolò-

gica. A París, Georges Bataille i el seu cercle van iniciar la revista Documents, i en

van publicar un total de quinze números entre el 1929 i el 1930. Documents es

presentava com una revista d’art i alhora d’arqueologia, etnografia i cultura

popular o varietats, la qual cosa incloïa el cinema, el jazz o el cabaret. S’hi van

publicar treballs fotogràfics cèlebres d’Eli Lotar o Jacques-André Boiffard. Es

tractava d’una publicació anòmala dins el cercle surrealista parisenc, precisa-

ment pel seu gir etnogràfic i la seva aproximació a la cultura, sense distincions

entre les categories tradicionals d’alta cultura i cultura popular. L’interès per l’ab-

jecte i l’informe i pel primitivisme convivia amb l’estudi arqueològic i l’academi-

cisme. Enfront de la tendència irracionalista i la idealització de la naturalesa vio-

lenta del desig del grup surrealista parisenc liderat per Breton, la revista

Documents va utilitzar una aproximació dessublimadora que mostrava la violèn-

cia, el sacrifici i la seducció en un mateix pla que altres formes de producció cul-

tural. Documents va produir una peculiar versió del collage cultural surrealista 

a través d’un enfocament de base materialista. Aquest enfocament sintonitzava,

d’altra banda, amb els estudis iconològics de Warburg i, de fet, alguns dels parti-

cipants de la revista, com Carl Einstein, eren seguidors del seu treball. 
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i dels estudis de la cultura i el comportament humà en el període central del

segle XX. En els seus treballs, l’estudi antropològic és indissociable de la crítica 

o comentari cultural. Als anys cinquanta i principi dels seixanta, aquestes obres

van contribuir a donar a conèixer la diversitat entre cultures, però alhora a expli-

car-ne els aspectes comuns. Mead va teoritzar l’ús de la fotografia i del cinema

en el treball de camp, com a eina fonamental per a l’antropologia, en diversos

textos apareguts tant en publicacions especialitzades com populars. L’autora

s’hi alineava amb «la cultura documental» que, després de la Segona Guerra

Mundial, es va començar a materialitzar a la revista Life i a l’exposició The Family

of Man. El documental, segons Mead, operava com un mitjà d’educació de mas-

ses en una cultura –com és el cas de la nord-americana– caracteritzada per la

diversitat de procedències. Els assajos fotogràfics de Life o Fortune complien,

afegia Mead, una funció normalitzadora o educativa del comportament social.

En certa mesura, en els escrits de Mead s’hi pot trobar el fonament antropològic

subjacent als principis de l’humanisme universalista de la postguerra. El 1965,

Mead publicaria un llibre fotogràfic titulat precisament Family, on examinaria,

amb el to humanista característic de la seva època, la diversitat però alhora la

universalitat de l’estructura familiar en les diverses cultures. 

Des de final dels anys vint, es pot detectar una certa proliferació d’usos de la

fotografia amb una voluntat d’estudi social o antropològic. El 1929, August

Sander va publicar el llibre Antlitz der Zeit, que mostrava part del treball que

havia començat a principi de la dècada i que havia denominat Menschen des

20 Jahrhunderts. Sander pretenia construir un retrat col·lectiu de l’Alemanya de

la República de Weimar i havia organitzat la seva recerca a partir d’un criteri clas-

sificatori o arxivístic de la societat de l’època. Aquesta classificació es dividia en

set seccions que, al seu torn, se subdividien en diversos grups que incloïen els

diferents sectors i classes socials, des de la pagesia fins als professionals i les

elits urbanes, des dels treballadors fins a les classes dirigents. 

Sander va introduir un mètode serial i tipològic en el treball fotogràfic que

tindria conseqüències al llarg de tot el segle XX. Alhora que reprenia el mètode 

i l’estil arxivístic de les missions i els inventaris fotogràfics del segle XX, els redefi-

nia cap a l’estudi social o fisionòmic. Al pròleg a Antlitz der Zeit, Alfred Döblin

proposava el terme de «fotografia comparada» per referir-se al mètode d’estudi

científic adoptat per Sander. 

Amb aquest treball, Sander es va convertir en un dels fundadors de l’estè-

tica fotogràfica moderna, d’una poètica de la descripció precisa i la visió tec-
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eines d’estudi d’una manera extensiva, es va publicar en forma de llibre el 1942

i, d’aleshores ençà, s’ha considerat una obra de referència pel que fa a l’ús de la

fotografia en el camp antropològic. La centralitat de l’ús de la fotografia, així com

la seva exhaustivitat i ambició (sense parangó no sols a la seva època, ja que

possiblement continua essent un dels estudis antropològics del comportament

humà mitjançant la fotografia més ambiciós de tots els temps), en fan la funda-

dora del camp de l’antropologia visual. L’estudi fotogràfic permetia, d’una

banda, guardar el registre de cada detall i gest i, de l’altra, establir referències

entre diverses imatges en juxtaposar-les a les pàgines. El llibre Balinese

Character inclou 759 fotografies, organitzades en cent planxes, cada una de les

quals contenia de sis a onze imatges. Cada planxa anava acompanyada a la

pàgina contigua d’un breu comentari analític de Bateson i observacions detalla-

des de Mead realitzades sobre el terreny. L’espai del llibre semblava la millor

solució a les necessitats d’articulació no sols de text i imatge, sinó també de

grups d’imatges. 

Amb aquest i d’altres llibres il·lustrats de gran difusió, com Growth and

Culture (1951) i, en especial, People and Places (1959), adreçat a un públic

juvenil, Margaret Mead es va convertir en la gran divulgadora de l’antropologia
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Balinese Character, 1936-1939.
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essència de la ciutat obrera britànica a Bolton, que havia rebatejat amb el nom

de «Worktown» i convertit en el centre de la seva recerca.

Spender, que era fotògraf de la revista Picture Post, va treballar seguint un

guió proposat per Tom Harrisson i va obtenir les imatges de la gent sempre

d’una manera clandestina. Les seves fotografies documenten hàbits de la clas-

se treballadora en un repertori de situacions que incloïen pràctiques quotidianes

com anar a comprar, mirar aparadors, tirar cartes a la bústia, anar a missa, o a un

funeral; nens a la sortida de l’escola, practicant esports o jugant al carrer; la vida

del pub; reunions polítiques i seguiment de sondejos electorals; treballadors

d’un escorxador; grafits i expressions de carrer, etc. La sèrie de Blackpool es con-

centra en els usos del temps lliure de la classe treballadora i les formes d’entre-

teniment popular. 

D’una manera ambivalent, el projecte Mass Observation es pot vincular amb

les estètiques realistes i documentals dels anys trenta i la seva recerca de la

representació de les formes de vida populars, una preocupació característica de

l’època i que es materialitza en propostes diverses. Si, per exemple, als Estats

45

nològica que s’expressa i difon a partir de l’exposició Film und Foto, que és el

gran manifest de la fotografia moderna. En una sèrie de conferències que va

pronunciar a la ràdio alemanya el 1931, Sander va teoritzar la seva posició i la

seva defensa de la concepció de la fotografia com a representació fidel i verita-

ble i com a llenguatge universal: «Gràcies al fet que pot ser entesa universal-

ment, la fotografia ja és el primer entre els llenguatges visuals per a les masses

arreu del món.»8 La missió de la fotografia era revelar la realitat mitjançant 

l’exactitud, la claredat i la precisió que li eren pròpies. Aquesta sèrie de confe-

rències es pot considerar com una de les primeres i principals teoritzacions de

la fotografia moderna. 

Sander va crear un gran arxiu amb milers de negatius que, en part, va ser

destruït pels nazis, que preferien representacions de la cultura nacional vincula-

des a una concepció idealitzada, regressiva i folklòrica de la identitat alemanya.

Una altra part es va perdre durant els bombardejos de Colònia. Després de la

guerra, Sander va reprendre l’organització de l’arxiu i la publicació del seu pro-

jecte en diverses carpetes, però la iniciativa va quedar interrompuda. 

A mitjan anys trenta, un grup d’intel·lectuals i artistes britànics, liderats per

l’antropòleg Tom Harrisson i el poeta i periodista Charles Madge, va iniciar el

projecte Mass Observation, que constituïa una peculiar i estranya barreja de pro-

jecte artístic i periodístic, d’estudi antropològic, de grup surrealista, de moviment

documental i anàlisi estadística del públic de masses, d’eina per al control social

i potser encara d’altres coses, sense arribar-ne a ser pròpiament cap. Harrisson i

Madge parlaven d’una «antropologia a casa» per descriure d’una manera pro-

gramàtica el projecte Mass Observation. 

En aquest projecte hi van participar els germans Stephen i Humphrey

Spender, poeta i fotògraf respectivament, el pintor Julian Trevelyan i el cineasta

Humphrey Jennings, entre d’altres. Mass Observation responia a la sensibilitat

documental que va proliferar durant els anys trenta i a la curiositat de les classes

mitjanes per conèixer les opinions i tendències de les classes populars, en una

època de progressiva inestabilitat en l’escenari europeu, poc abans de l’esclat

de la Segona Guerra Mundial. Mass Observation pretenia constituir un fons de

documents de les classes populars. Concebut majoritàriament com una recopi-

lació de testimoniatges orals a través d’entrevistes, una part d’aquest projecte 

es va materialitzar mitjançant la fotografia, sobretot a través del treball de

Humphrey Spender, que va realitzar diverses sessions fotogràfiques a Bolton

i Blackpool, entre el 1937 i el 1938. Mass Observation havia trobat la quinta
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Humphrey Spender, Tram Scene: Overheard Conversation, 
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Aquestes representacions del món rural en relació amb les activitats educa-

tives i, per tant, en relació amb les polítiques de modernització, es troben en ten-

sió amb la representació dels tipus espanyols que ofereix José Ortiz Echagüe, un

dels fotògrafs més coneguts de la seva època, que el 1929 va publicar el primer

volum d’una sèrie de llibres de gran difusió dedicats a Espanya, titulat España,

tipos y trajes. Ortiz Echagüe és un exponent del pictorialisme tardà espanyol 

i les seves imatges són representacions pretesament atemporals de personat-

ges del món rural abillats amb vestits típics i regionals, en general situats en

entorns de fort pes històric, com castells, esglésies o formes d’arquitectura

popular rural antiga. Suggereixen una Espanya al marge de qualsevol transfor-

mació històrica, en la qual aquests tipus populars encarnen una mena d’arque-

tips nacionals. Els treballs d’Ortiz Echagüe van ser valorats positivament pel

govern de la República, malgrat que més endavant, ja en la dictadura, quan va

continuar la seva sèrie de llibres centrant-se en els castells i els convents, Ortiz

Echagüe encarnaria la imatge reaccionària d’Espanya. Tanmateix, va gaudir

d’un reconeixement generalitzat abans de la Guerra Civil i una sèrie dels seus

tipus va formar part d’una contribució inicial a l’incipient Museo del Pueblo

Español, com a representació d’una Espanya popular a punt de desaparèixer.

També algunes d’aquestes imatges es van presentar al pavelló de la República

en el marc de l’Exposició de París del 1937, al costat de maniquins abillats amb

vestits regionals típics. Així mateix, la revista National Geographic va publicar

imatges d’Ortiz Echagüe en un número de l’any 1936 dedicat a Espanya. 

La tensió entre les imatges del subjecte popular col·lectiu emergent i les

representacions idealitzades i ahistòriques dels tipus rurals tradicionals és signi-

ficativa dels antagonismes ideològics característics dels anys trenta, que no es

resoldrien fins passada la Segona Guerra Mundial. 

Publicada després de la Segona Guerra Mundial, l’obra pòstuma d’Antonio

Gramsci «Observaciones sobre el folclore» pot considerar-se el punt d’arrenca-

da d’un corrent antropològic materialista a Itàlia, de gran originalitat respecte al

context europeu. L’aportació de Gramsci al debat sobre les cultures populars

consisteix a plantejar que les formes de cultura popular s’han d’entendre com

a formes històriques de resistència enfront de la cultura hegemònica, i com a

expressió de la creativitat i intel·lectualitat de les classes subalternes, en cap cas
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Units aquest impuls documental s’articula a través del projecte de la FSA o dels

projectes documentals de la Photo League, a Alemanya ho fa a través del treball

de Sander i a Espanya a través de les Misiones Pedagógicas. 

A l’Espanya, el projecte de les Misiones Pedagógicas va constituir una expe-

riència singular d’educació popular que materialitzava les aspiracions de la

República a favor d’una base social àmplia. La necessitat d’identificar un nou sub-

jecte de masses es tradueix en l’intent de formalitzar una classe popular vincula-

da a les tradicions rurals locals i alhora encarnació d’una massa popular no urba-

na, diferent del proletariat i la classe treballadora industrial. Aquesta recerca es

reflecteix en les imatges en una peculiar concepció de les classes proletàries com

a subjecte històric emergent que encarnaria la base social de la República. 

Iniciades el 1931, les Misiones Pedagógicas van ser un projecte caracterís-

tic de les polítiques reformistes republicanes, amb l’objectiu de dur l’alta cultura

al món rural. Dirigides per Manuel Bartolomé Cossío, destacat per la seva activi-

tat a la Institución Libre de Enseñanza, la tasca principal de les Misiones consis-

tia a portar reproduccions de quadres del Museo del Prado a pobles de l’interior

d’Espanya, organitzar representacions teatrals o projeccions cinematogràfiques,

i distribuir llibres en entorns desalfabetitzats i allunyats dels centres urbans. En

les campanyes promogudes per les Misiones s’hi van implicar escriptors i artis-

tes compromesos amb el projecte de la República, com Luis Cernuda. Una part

de les activitats realitzades va ser documentada mitjançant fotografia i cinema,

principalment per José Val del Omar i Gonzalo Menéndez Pidal. 

Les imatges produïdes mostren majoritàriament l’arribada dels camions de

les Misiones als pobles i detalls del públic en les exposicions, les projeccions 

o els actes teatrals. Són imatges que intenten reflectir el xoc del públic rural

amb la cultura moderna, en una situació de confluència dels protocols de l’esfe-

ra pública metropolitana i els ritus arcaics del món rural, que encarna una mena

de poble en potència, encara no urbanitzat. D’altres imatges responen a un

impuls antropològic de representar tipus característics del món rural; en aquest

sentit, diverses publicacions dels anys trenta van recórrer a l’arxiu de les

Misiones per representar els tipus rurals espanyols. A la seva manera, aquest

arxiu encarna una aspiració semblant a la de la FSA: la de construir una imatge

del món rural des de la perspectiva paternalista pròpia de l’Estat reformista a fi

de legitimar una concepció de democràcia de masses que li és inherent. Les

fotografies de les Misiones Pedagógicas van ser utilitzades per Renau al pavelló

de la República Espanyola durant l’Exposició de París del 1937. 
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sobretot com a escriptor, Rulfo va ser també fotògraf i historiador de la cultura

popular mexicana. Algunes de les seves fotografies van ser publicades en diver-

ses revistes durant els anys cinquanta. Als anys quaranta, va treballar extensa-

ment sobre la història de l’arquitectura religiosa mexicana i bona part del seu

arxiu fotogràfic està vinculat en aquest treball. Després de la seva breu carrera

literària (les seves novel·les principals, El llano en llamas i Pedro Páramo, es van

publicar, respectivament, el 1953 i 1955), va treballar com a historiador de la

cultura popular a l’Instituto Nacional Indigenista, on es va fer càrrec d’un gran

nombre de publicacions. Podem entendre el conjunt del seu treball com una

recerca sobre les maneres d’historitzar el món rural i les classes populars, davant

de la seva imminent transformació o desaparició. De la mateixa manera, els seus

textos literaris construeixen una història del món popular subaltern que manca

de les fonts documentals escrites pròpies del món de l’alta cultura i, per tant,

queda al marge de la història oficial. La literatura ofereix un mitjà per construir un

testimoniatge d’aquest món; en aquest sentit, es pot establir un paral·lelisme

amb l’escriptura i la poètica d’Elio Vittorini i la seva Conversazione in Sicilia

(1941) com una obra literària de referència per a les poètiques «neorealistes». 
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com a formes de producció simbòlica primitives i ahistòriques. Aquest corrent

s’avança en dues dècades a l’aparició dels Cultural Studies britànics, que cen-

tren l’atenció en les subcultures juvenils metropolitanes com a formes de resis-

tència, cosa que no és sinó una elaboració basada en les tesis sobre hegemonia

i subalternitat de Gramsci. El principal exponent d’aquest corrent antropològic

italià va ser Ernesto de Martino, autor d’una trilogia sobre el sud d’Itàlia, que

incloïa els llibres Morte e pianto rituale (1958), Sud e magia (1959) i Terra del

rimorso (1961). 

El problema del sud a Itàlia és el problema de la insuficiència de l’Estat bur-

gès modern i de les desigualtats estructurals de classe entre el nord burgès,

industrial i ric, i el sud agrari, endarrerit i pobre. Estudiar el sud és un intent de

contribuir al seu procés emancipador alternatiu al model burgès, segons la lògi-

ca del model revolucionari soviètic i l’horitzó d’un nou tipus d’Estat proletari, en

una època en què aquest horitzó de transformació radical es manté obert des-

prés de la derrota del feixisme i la reavaluació del protagonisme de la resistència

popular en l’esmentada derrota. No serà fins a final dels cinquanta, i sobretot a

partir dels anys seixanta, que aquest horitzó revolucionari es dissoldrà progres-

sivament per l’impacte del capitalisme de l’abundància i el consum de masses. 

De Martino va proposar la noció de «folklore progressiu» per donar compte

d’aquest estatus d’allò popular com a condició històrica i del seu potencial de

resistència enfront del domini de la cultura hegemònica. El seu treball de camp

comportava l’ús del registre fotogràfic i acústic. D’entre les seves col·laboracions

amb fotògrafs en els viatges al sud d’Itàlia destaca el treball amb Franco Pinna,

que el va acompanyar en diverses ocasions entre el 1952 i el 1959. En aquests

viatges, Pinna va fotografiar formes rituals vinculades a les pràctiques màgiques,

els rituals del dol fúnebre, les festes agrícoles, les danses i la música del ritu tera-

pèutic de la tarantel·la. Diverses seleccions d’aquestes fotografies es van publi-

car en els tres llibres esmentats de De Martino, que constitueixen una aportació

cabdal per llegir políticament les pràctiques de representació del món rural 

i popular que proliferen als anys cinquanta i que, d’una manera laxa i indiscrimi-

nada, s’engloben sota l’ambigua etiqueta de «neorealisme».

Aquestes pràctiques de documentació de la cultura popular, entesa des

d’una òptica materialista i històrica, apareixen en altres projectes fotogràfics. Així,

per exemple, des del 1949 i al llarg de la dècada dels cinquanta, Juan Rulfo va

realitzar diversos viatges per Mèxic, durant els quals va fotografiar arquitectures

colonials i ruïnes maies, però també la vida quotidiana en entorns rurals. Conegut
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del turisme i que comporta la tipificació del caràcter nacional a través de la foto-

grafia i el llibre il·lustrat. En bona mesura, ens trobem que els mateixos autors

representen el doble paper: d’una banda, el de contribuir a fòrums indepen-

dents d’avantguardisme artístic i, per tant, en aquest sentit encarnen diferents

graus possibles de distància respecte al règim; però, d’altra banda, treballen per

l’Estat, per la dictadura. 

La poètica documental de la història subalterna que, abans de la guerra, fa

de la regió extremenya de Las Hurdes la quinta essència i el lloc emblemàtic del

primitivisme i la pobresa rurals –amb la pel·lícula de Luis Buñuel Tierra sin pan

(1933) com el seu gran monument– reapareix després de la guerra en el clàs-

sic assaig fotogràfic de W. Eugene Smith Spanish Village, que es publica a la

revista Life el 1951. Fotògrafs dels anys cinquanta com Oriol Maspons tornen a

Las Hurdes a la recerca de la història subalterna de l’Espanya de Buñuel. El barri

de La Chanca, a Almeria, és un altre dels llocs emblemàtics d’aquesta exploració

testimonial del món popular subaltern a l’Espanya dels cinquanta i de les seves

formes de desarrelament. El 1957, Carlos Pérez Siquier inicia un treball sobre 
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Entre el 1958 i el 1960, el sociòleg Pierre Bourdieu va realitzar un treball de

camp a Algèria, que aleshores es trobava en guerra contra la colonització fran-

cesa. Com a intel·lectual d’esquerra implicat en els moviments a favor de la des-

colonització, Bourdieu va utilitzar la fotografia per documentar els processos

socials relatius als moviments de població i els conflictes derivats del pas del

món rural al món urbà, així com els conflictes culturals propis de la colonització.

Encara que aquest treball romandria en gran part inèdit, Bourdieu n’utilitzaria

algunes fotografies per a la coberta d’alguns dels seus llibres, com Algérie 60,

Le Déracinement, Le Sens pratique o altres assaigs sobre Algèria. Una de les

aportacions d’aquest treball és la visualització de les formes del «desarrelament»

a Algèria i l’aparició d’una classe treballadora urbana procedent del camp que

encara no ha trobat el seu encaix dins l’economia urbana i dóna lloc a economies

informals que Bourdieu denomina l’«economia de la pobresa». L’observació del

fenomen de l’aparició d’una classe popular desarrelada a les perifèries urbanes

al llarg dels anys cinquanta és potser el tema i la qüestió política per excel·lència

de les poètiques «neorealistes», que trobem tematitzades d’una manera exem-

plar en l’obra fílmica, assagística i literària de Pier Paolo Pasolini. 

La proliferació de representacions del món rural pobre dins l’avantguarda

fotogràfica a la fi dels anys cinquanta coincideix a Espanya amb dos fenòmens

determinants: d’una banda, la migració de la classe treballadora camperola 

i rural del sud a les ciutats del nord per integrar-se en el treball industrial i, de l’al-

tra, l’emergència de l’economia del turisme i de les formes de promoció basades

en l’ús de la imatge que li són inherents, és a dir, l’existència d’una xarxa de cir-

culació d’imatges impreses relativament àmplia i amb capacitat de crear opinió. 

A Espanya, ens trobem amb una profunda ambivalència en les condicions

de les poètiques «neorealistes». D’una banda, aquestes imatges són inherents

a les nocions d’avantguarda fotogràfica durant els anys cinquanta, com es pot

apreciar en els treballs que es publiquen a la revista Afal i a la col·lecció de lli-

bres fotogràfics «Palabra e imagen» de l’editorial barcelonina Lumen, que són

els fòrums fotogràfics avantguardistes al nostre país. D’altra banda, ens trobem

amb una relativa coincidència formal d’aquesta avantguarda amb les imatges

d’Espanya promogudes des dels organismes estatals de promoció del turisme.

Com llegir aquestes poètiques «neorealistes» que apareixen a Espanya durant

la dictadura? La lectura o el testimoniatge de les cultures subalternes són relati-

vament indissociables de la construcció d’una imatge oficial del país, en una

època en què es consolida la indústria de la imatge en relació amb l’economia
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A la dècada del 1850, alguns dels crítics que es van començar a ocupar de la

fotografia, com Francis Wey a França o Oliver Wendell Holmes als Estats Units,

ja formulaven la idea que les col·leccions de fotografia podien permetre un tipus

d’arxiu visual global, un inventari i una memòria dels quals es desprendria a la

llarga un sistema de classificació i intercanvi d’abast total: «Com a mitjà per faci-

litar la formació de col·leccions estereogràfiques públiques i privades, cal esta-

blir un sistema comprehensiu d’intercanvis, de manera que en pugui sorgir algu-

na cosa semblant a una moneda universal.»9

Aquesta noció de la imatge fotogràfica com una moneda de canvi univer-

sal, equiparable a la funció dels diners en el capitalisme, és la condició cultural

de l’emergència del document fotogràfic com a mercaderia d’àmplia difusió a

mitjan segle XIX i alhora el seu horitzó utòpic, un pronòstic que acompanya el

naixement de la fotografia i que sembla complir-se avui a través d’Internet, mal-

grat que el potencial de producció i accessibilitat aparentment il·limitat de la

tecnologia sigui contrarestat per polítiques restrictives que en dilaten el ple

compliment. 

El fet que, ja des del primer moment, la fotografia encarni la promesa de

l’arxiu universal es demostra en la proliferació, des del 1851, de campanyes 

o missions fotogràfiques, l’objectiu inicial de les quals és l’inventari patrimonial

–els monuments i el paisatge– i contribuir d’aquesta manera als discursos sobre

els estats-nació, sobretot a França i als Estats Units.

El patrimoni històric és una categoria que sorgeix de la Revolució Francesa

i que contribueix a legitimar i garantir l’existència d’una identitat nacional cohe-

sionadora de l’Estat. El patrimoni i l’Estat són indissociables: l’Estat comporta la

construcció de formes simbòliques de legitimació, entre les quals el mite de 

la nació com a coagulació d’una forma singular d’historicitat, de permanència,

és central. D’aquí neix un impuls fonamental dins la història de la fotografia que

evolucionarà al llarg del segle XX, al mateix temps que les formes de legitimació

i de recomposició de les relacions entre Estat, economia i cultura. 

El patrimoni s’articula en una doble direcció: d’una banda, el patrimoni artís-

tic, que inclou els monuments històrics, l’arquitectura, els objectes d’art, les

riqueses i els tresors; de l’altra, el patrimoni cultural, els paisatges, els pobles, la

geografia, la diversitat social i cultural que constitueix la nació. En aquest doble
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TOPOGRAFIES, CULTURA DEL PAISATGE I CANVI URBÀ, 1851-1988 La Chanca que no arriba a publicar-se com a llibre i que apareix a la revista Afal.

Per la seva banda, l’escriptor Juan Goytisolo dedica a La Chanca una novel·la

homònima que es publica clandestinament a París el 1962, que inclou fotos del

mateix autor i que es reedita a Seix Barral amb una imatge de Pérez Siquier a la

coberta. 

A principi dels anys seixanta, es publiquen dins la col·lecció «Palabra e ima-

gen» de Lumen diversos treballs significatius sobre l’Espanya rural: Viejas histo-

rias de Castilla la Vieja de Masats, La caza de la perdiz roja i Toreo de salón de

Maspons, o Los días iluminados, un treball d’Ontañón sobre els ritus de la

Setmana Santa. Masats publica el seu llibre sobre els Sanfermines el 1963. Al

mateix temps, fotògrafs com Nicolás Muller i Català-Roca treballen extensa-

ment en llibres sobre diferents regions espanyoles que es publiquen en diver-

ses col·leccions de guies turístiques al llarg dels anys cinquanta i seixanta, prin-

cipalment de l’Editorial Destino a Barcelona i Clave a Madrid. En aquest període,

el món rural tradicional ha entrat en una fase de desaparició accelerada i irrever-

sible, i a partir dels anys seixanta les ciutats evolucionaran per acollir les noves

classes populars convertides en la mà d’obra de l’economia industrial, que aviat

s’incorporaran al consum de masses. Un dels treballs que recullen amb més

detall i precisió aquest trànsit del món rural a la ciutat, així com l’expansió de les

noves perifèries urbanes amb l’aparició dels polígons d’habitatge de classe 

treballadora, és el que realitza Oriol Maspons per al Patronat Municipal de

l’Habitatge a Barcelona. Aquest treball es pot llegir també com el final de les

poètiques documentals «neorealistes» a Espanya. 
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La Mission Héliographique marca el moment de transició del daguerreotip al

calotip, a l’ús del negatiu de paper, que permet l’obtenció de múltiples còpies 

i correspon a un període de ràpida innovació tecnològica de la fotografia. La pos-

sibilitat de multiplicació de les còpies és explorada per Louis Désiré Blanquart-

Evrard, cèlebre editor fotogràfic de Lille que va inventar la còpia al col·lodió i va

innovar en el positivat fotogràfic. La seva empresa va estar activa entre 1851 

i1855 i va ser el més important impressor de la seva època. Va arribar a realit-

zar unes 100.000 còpies per a 24 àlbums de temes que incloïen l’art, l’arqui-

tectura, l’arqueologia, el paisatge urbà i les escenes de gènere, a partir de nega-

tius realitzats pels més importants fotògrafs de la seva època. 

A la dècada del 1850, la difusió de tècniques de positivat fotogràfic de qua-

litat i d’àlbums suposa un canvi estructural en la incidència pública de la fotogra-

fia i l’aparició i proliferació dels estudis i el comerç fotogràfic. Els pressupòsits

sobre la possibilitat de crear opinió a través de la fotografia semblen confirmar-

se àmpliament. Si dins l’abundància d’imatges del patrimoni artístic es cons-

trueix simultàniament un discurs sobre la fotografia en el marc de les Belles Arts,

així com sobre la legitimitat de la nació, altres gèneres fotogràfics emergents

contribueixen al discurs imperial o colonial. És el cas de la fotografia de vistes
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sentit han operat les missions fotogràfiques, en tant que mitjans per formalitzar

les nocions patrimonials de la seva època: els monuments i els paisatges. 

Els objectius de les missions fotogràfiques són l’educació popular i la confor-

mació d’arxius. Busquen tant l’impacte de la imatge en l’opinió pública –i, per

tant, ser un instrument de gestió política– com proporcionar materials per al

relat històric. Atès que l’existència de documents és la precondició de la història,

la creació d’arxius fotogràfics ha estat indissociable de la construcció de relats

sobre la història oficial, com a forma de reproducció i legitimació dels poders

hegemònics. 

El 1851 es va fundar a França la Société Héliographique, precursora de les orga-

nitzacions i associacions fotogràfiques d’anys a venir. Al mateix temps, es va

engegar la Mission Héliographique, la primera gran campanya fotogràfica pro-

moguda per l’Estat. L’objectiu de la Mission era el de contribuir a un arxiu foto-

gràfic públic dels monuments històrics i, d’altra banda, crear obres artístiques.

Promogut per l’escriptor Prosper Merimée, responsable de la Commission des

Monuments Historiques, l’encàrrec sintetitza les dues forces que han determi-

nat la inscripció històrica de la fotografia: el positivisme i el romanticisme. Si,

d’una banda, es tracta de tenir documents científics, de l’altra es tracta d’expres-

sar la identitat nacional a través de la singularitat dels seus artistes. En si mateix,

aquest encàrrec es pot considerar l’embrió de les polítiques culturals que conei-

xerem al segle XX. Al mateix temps, la intenció del projecte era la preservació i la

memòria, però també la denúncia i el foment d’un corrent d’opinió favorable

a la restauració i conservació dels monuments. 

En la Mission hi van participar fotògrafs de prestigi de la seva època:

Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq i Mestral. 

A cadascun se li va assignar una sèrie de monuments del territori francès. Els

monuments incloïen principalment edificis de l’antiguitat romana i medievals,

romànics i gòtics. Les fotografies es van fer en gran part durant l’estiu i la tardor

del 1851, i malgrat l’èxit i l’abundància i qualitat d’imatges produïdes –més de

300 negatius–, no es van arribar a publicar en forma d’àlbum, ja que el comitè

de monuments va privilegiar el material d’arxiu sobre la reproducció i publicació,

tot i que els àlbums fotogràfics eren una moda en alça a França durant la prime-

ra meitat de la dècada del 1850. 
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considerada com la pionera en el seu gènere i que va produir imatges bèl·liques

de gran desolació. Felice Beato, d’origen grec però establert a Anglaterra,

també va donar testimoni del final de la guerra de Crimea el 1855 i després va

continuar acompanyant les tropes britàniques en un llarg viatge que el duria

fins a l’Índia, on va documentar la gran revolta de Calcuta del 1857, i a la Xina,

on va fotografiar la Segona Guerra de l’Opi (1860), de la qual obtindria unes

imatges de gran brutalitat. 

La Guerra Civil americana, entre el 1861 i el 1865, va ser la primera guerra

que va comptar amb un ampli seguiment fotogràfic. El fotògraf-empresari

Matthew Brady va ser el pioner en les campanyes bèl·liques i va contractar

diversos fotògrafs, entre els quals hi havia Alexander Gardner, George Barnard

i Timothy O’Sullivan. El 1863, Gardner es va independitzar de Brady i va fundar

el seu propi estudi. El 1866 va publicar l’àlbum en dos volums Gardner’s

Photographic Sketch Book of the War, una de les dues grans publicacions en

format d’àlbum que van documentar la Guerra Civil americana, juntament

amb l’àlbum de Barnard sobre la ràpida i contundent campanya de Sherman.

Aquests àlbums oferien visions crítiques de la terrible violència i destrucció de

la guerra americana. L’àlbum de Barnard dóna una imatge elusiva i malenco-
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d’Orient, que també prolifera en aquesta dècada. Les nocions d’estudi arqueolò-

gic i d’educació popular es troben en el punt de partida de campanyes fotogràfi-

ques a l’Orient Mitjà, l’Àsia o Amèrica patrocinades per l’Estat francès, que pre-

nen forma en àlbums, en gran majoria impresos per Blanquart-Evrard, com és el

cas dels treballs de Maxime Du Camp a Egipte, Auguste Salzmann a Jerusalem

o Désiré Charnay al Yucatán. Aquests àlbums eren objectes cars per a la seva

època i comptaven amb tiratges variables, sovint d’uns 200 exemplars, que

eren generalment adquirits per l’aristocràcia i per les principals biblioteques

públiques i privades. 

Du Camp va viatjar a Egipte entre els anys1849 i 1851, acompanyat per 

l’escriptor Gustave Flaubert, que va documentar el viatge en el llibre Voyage

en Egypte. Aquest viatge va comptar amb el patrocini de l’Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, fet que en va determinar en part l’atenció a l’arqui-

tectura, i constitueix la primera missió d’aquesta mena que es va dur a terme.

L’àlbum es va publicar el 1852 i s’hi van incloure una tria de 125 còpies del

total de 220 negatius realitzats. 

Salzmann va publicar el seu àlbum sobre Jerusalem el 1856. L’àlbum tenia

tres volums: dos amb imatges i un amb textos i dibuixos. Es tractava de vistes

arquitectòniques amb freqüent atenció a detalls d’inscripcions i de les superfí-

cies, cosa inusual en l’època, en la qual prevalien les vistes generals i l’enfoca-

ment topogràfic i paisatgístic. Per la seva banda, Charnay va fotografiar les ruïnes

maies de Mitla, Palenque, Chichén Itzá i Uxmal, envoltades de selva. L’àlbum

Cités et ruines américaines es va publicar el 1862-1863 i contenia 49 planxes. 

Per la seva banda, els fotògrafs britànics van desenvolupar una indústria

semblant, vinculada a la geopolítica colonial britànica. Cap al 1859, Francis Frith

s’havia convertit en el més gran empresari fotogràfic de la seva època. Frith va

realitzar dos llargs viatges a Egipte, el Sinaí i Terra Santa entre el 1856 i el 1860,

i en va publicar diversos àlbums i col·leccions de vistes estereoscòpiques d’àm-

plia difusió entre el 1857 i el 1862. Samuel Bourne, al seu torn, es va instal·lar a

l’Índia el 1863 i els anys successius realitzaria diverses expedicions al baix

Himalaia. Bourne va deixar l’Índia el 1870, després d’obrir estudis fotogràfics

a Calcuta, Bombai, Delhi i Simla. 

Una altra de les activitats oficials de la fotografia a partir de la dècada del

1850 va ser la documentació de les campanyes bèl·liques, en particular les

guerres colonials. El britànic Roger Fenton, un dels fotògrafs més cèlebres i pro-

lífics de l’època, va fotografiar la guerra de Crimea el 1855, en una campanya
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El detall i la qualitat de les fotografies obtingudes amb la tècnica del

col·lodió humit sobre placa de vidre, que s’implanta ràpidament a la segona

meitat de la dècada del 1850 i esdevé estàndard fins a final de la dècada del

1870, és incomparable i no és exagerat dir que aquest període de combinació

de negatiu del col·lodió i la còpia a l’albúmina constitueix una edat d’or de la

fotografia de paisatge. 

A Espanya, diversos fotògrafs estrangers van contribuir a la imatge oficial del

país i dels processos de modernització de meitat del segle XIX. El britànic Charles

Clifford n’és el primer i potser el més important, l’autor del conjunt fotogràfic

documental més important de l’Espanya de la dècada del 1850. Clifford va ser

fotògraf de la cort d’Isabel II i va documentar les obres de construcció del Canal

d’Isabel II a la regió de Madrid el 1855, així com diversos viatges reials a diferents

regions espanyoles entre el 1860 i el 1862. El conjunt del seu treball consti-

tueix, d’una banda, una aportació fonamental a la construcció d’una imatge ofi-

cial d’Espanya, derivada de les grans obres públiques, dels processos d’eixam-

ple del centre urbà de Madrid i dels llocs històrics emblemàtics del patrimoni

artístic nacional. De l’altra, però, és un testimoniatge de la cultura popular de l’è-

poca, que registra sota un prisma romàntic i fins a cert punt orientalitzant. 

El llegat islàmic fa que, des de la perspectiva de la construcció d’una imat-

ge nacional a partir del patrimoni artístic, Espanya tingui una posició singular

respecte a d’altres països europeus. En aquest sentit, hi ha confluències sor-

prenents entre les imatges de l’Alhambra, la gran icona monumental espan-

yola, o de certes regions del Llevant i el sud amb les vistes de l’Orient Mitjà

preses per diversos fotògrafs viatgers anglesos i francesos al la dècada del

1850.

Aquesta mateixa dualitat entre la imatge oficial i el testimoniatge de la vida

popular es mostra en el treball dels més importants fotògrafs actius a l’Espanya del

1860. Cap al 1867, el francès Jean Laurent i José Martínez Sánchez van docu-

mentar una sèrie de grans obres d’enginyeria per a la Dirección General de Obras

Públicas, a fi de presentar les fotografies dins l’Exposició Internacional de París d’a-

quell mateix any i promoure una imatge de modernitat d’Espanya mitjançant les

noves infraestructures del transport. Laurent va ser potser el més important fotò-

graf-empresari establert a Madrid durant les dècades del 1860 i el 1870. A la

mort del fotògraf, el 1892, el seu arxiu oferia més de cinc mil vistes d’Espanya 

i Portugal que tindrien una àmplia difusió a través de la fototípia i mantindrien una

llarga vigència en el futur, amb una explotació posterior sota diferents noms. 
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niosa de la campanya de Sherman, que contrasta amb la representació més

sensacionalista de Gardner, el gran impacte de la qual va ser conseqüència,

en bona mesura, de publicar imatges dels cadàvers en el camp de batalla. 

En definitiva, la Guerra Civil americana va comportar una gran difusió d’imat-

ges, sobretot a través de fotografies estereoscòpiques publicades per Brady 

i Gardner. 

Després de la guerra, Timothy O’Sullivan, que havia treballat també per a

Gardner i era l’autor d’algunes de les imatges més dramàtiques de l’àlbum, va ser

contractat per acompanyar l’expedició geològica del paral·lel 40, la primera d’una

sèrie d’exploracions dels territoris de l’oest promogudes pel govern americà.

El survey del paral·lel 40 va ser dirigit pel geòleg Clarence King entre el 1867 i el

1872, i va recórrer territoris muntanyencs de Nevada, Utah, Idaho, Colorado

i Califòrnia. Aquestes imatges, juntament amb les d’altres fotògrafs reconeguts

d’aquesta mateixa època, com les de Carleton Watkins de Yosemite o les de

William Jackson de Yellowstone, són contribucions decisives a la construcció

d’una cultura del paisatge als Estats Units i el seu impacte va ser determinant en

la declaració dels parcs nacionals. 
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encàrrecs per documentar altres aspectes de la reforma: els nous carrers i avin-

gudes i també el mobiliari urbà, que incloïa fonts d’il·luminació, quioscos, urina-

ris, jardins, i que n’era un dels aspectes essencials. Aquestes fotografies van tenir

una àmplia presència a l’Exposició Universal de París del 1878, que va donar un

gran ressò internacional a Haussmann com a creador del París modern. 

La tensió dialèctica entre el vell i el nou, entre les nocions de patrimoni urbà

i memòria històrica, d’una banda, i el discurs reformista i higienista modernitza-

dor, de l’altra, es troba en el centre dels projectes fotogràfics de documentació

de les ciutats històriques de la segona meitat del segle XIX. Si l’exemple de

Marville constitueix l’expressió de la voluntat de produir una nova imatge oficial

de la ciutat moderna, altres projectes emfasitzen les formes de vida popular que

desapareixen en els processos de canvi urbà. Un aspecte i un altre semblen

complementaris, en el sentit que les imatges de les classes humils i els

ambients foscos dels centres urbans històrics esdevenen legitimadors de les

intervencions urbanes de propòsit regenerador, la pressuposició del qual és

que l’urbanisme és un instrument igualitari que millora les condicions de vida

de les classes desfavorides. Després de diverses exploracions fotogràfiques al

sud-est asiàtic i a la Xina a la dècada del 1860, l’escocès John Thomson va
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El gal·lès Robert P. Napper, fotògraf de l’empresa de Francis Frith, va realitzar

diversos viatges a Espanya a la dècada del 1860. El resultat va ser un àlbum del

1864 dedicat a Andalusia, que combinava paisatges, vistes arquitectòniques 

i estudis de figures. El grup de fotografies de gitanos inclòs en aquest àlbum és

possiblement un dels millors conjunts d’imatges de personatges populars pro-

duïts a Espanya al llarg del segle XIX. 

L’aparició de la noció de patrimoni urbà es simultània a la Mission Hélio-

graphique de la dècada del 1850 i consubstancial a la reforma de París de mit-

jan segle XIX, la gran operació d’higienització del centre històric dirigida per

Haussmann, paradigma dels processos de modernització de les grans capitals

europees. 

El crític britànic John Ruskin és qui articula un discurs sobre la ciutat històri-

ca amb la publicació, entre el 1850 i el 1860, dels llibres The Stones of Venice

i Seven Lamps of Architecture. Ruskin defensa la necessitat de preservar les

ciutats històriques, que assumeixen el paper de monument, i adverteix sobre

els efectes homogeneïtzadors i empobridors de la modernització urbana

segons criteris purament funcionals, que afavoreixen la mobilitat i les grans

avingudes com els Camps Elisis però que manquen d’història, com passa a la

gran ciutat americana. 

La necessitat de generar una documentació minuciosa dels edificis i carrers

del vell París que estaven a punt de desaparèixer amb la reforma comporta que

se’n faci una nova lectura en termes de monuments del passat. Quan Charles

Marville va rebre l’encàrrec de la ciutat de París per fotografiar els arranjaments

del Bois de Boulogne el 1858, ja havia publicat algunes fotografies de la ciutat

en àlbums produïts per Blanquart-Evrard, sobretot al Paris Photographique

(1851). L’àlbum del Bois de Boulogne, que formalitzava les idees respecte als

nous espais verds de la ciutat i el nou mobiliari urbà, va obtenir la medalla d’or

de l’Exposició Internacional de Londres de 1862. 

El 1865, Marville va rebre l’encàrrec de fotografiar la ciutat per a la

Commission des Travaux Historiques, encarregada d’elaborar una història gene-

ral de París. Al llarg de quatre anys, Marville va elaborar una documentació

exhaustiva dels carrers del vell París condemnat a desaparèixer per la reforma

de Haussmann, precisament en el seu moment àlgid. En anys successius rebria
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volia fotografiar i fent-hi una ratlla a mesura que n’obtenia les imatges. Els princi-

pals clients d’Atget van ser els museus i les biblioteques parisenques sobre la

història de la ciutat, així com els artistes, escenògrafs, editors, col·leccionistes 

i dissenyadors i professionals de les arts decoratives i l’arquitectura. 

La singularitat d’Atget és la d’haver dut a terme anònimament un treball

que, un cop descobert per l’avantguarda surrealista a final dels anys vint, es va

convertir en un autèntic fonament de l’estètica fotogràfica moderna del segle XX.

La seva atenció al detall, la seva poètica del declivi i la història urbana, la seva lec-

tura precisa de les ruïnes de la cultura dins la ciutat capitalista moderna, de les

formes de persistència de l’antic règim en el món modern del segle XX, la seva

visió d’arqueòleg del present, són trets que en fan el mentor dels grans fotògrafs

moderns americans, com Berenice Abbott i Walker Evans. Als anys trenta,

aquests autors construeixen una poètica documental urbana sobre la qual s’ins-

titucionalitza la noció hegemònica de fotografia moderna, en especial a partir de

la seva propagació des del Museum of Modern Art de Nova York, aleshores aca-

bat de fundar, que el 1938 faria de Walker Evans el seu primer gran heroi, amb

l’exposició monogràfica i la publicació del llibre American Photographs. El

1929, després de la seva estada a París, Berenice Abbott –que a la mort d’Atget
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publicar el seu llibre sobre la vida del carrer a Londres, amb la voluntat de repre-

sentar la ciutat dels pobres i del treball. Street Life in London (1877) és un llibre

fundacional en molts aspectes. Precursor del documental reformista de Lewis

Hine, busca construir una memòria de les classes humils a la ciutat i planteja els

elements essencials de la gramàtica del documental social del segle XX, alhora

que estableix d’una manera premonitòria l’escenari del carrer dins la gran ciu-

tat com el gran tema de la fotografia moderna. 

Cap al 1890, Eugène Atget va obrir a París un petit establiment com a fotò-

graf, dedicat a proporcionar «documents per a artistes». Vuit anys més tard, va

iniciar un projecte de documentació del vell París que el va ocupar fins a la seva

mort, el 1927. Atget havia reunit al final de la seva vida un arxiu de més de vuit

mil negatius que va organitzar en diverses categories o sèries. En va elaborar

alguns àlbums, com L’Art dans le Vieux Paris, Interieurs parisiens, i d’altres dedi-

cats a les botigues antigues, als vells oficis o a les perifèries de la ciutat, amb les

restes de les muralles i fortificacions de la ciutat premoderna. 

El treball d’Atget sembla seguir una lògica d’antiquari, que no és incompati-

ble amb un rigor metodològic i una lògica d’inventari exhaustiu, com es desprèn

del seu quadern de notes o répertoire, on anava anotant els carrers i llocs que
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Els anys vint i trenta són també determinants pel que fa a la proliferació de

fotografies impreses en revistes i llibres. La indústria del llibre fotogràfic de difu-

sió massiva apareix en aquest moment, i els llibres fotogràfics de ciutats tenen

un paper determinant en la proliferació d’aquesta nova indústria de la imatge. La

nova centralitat del llibre fotogràfic com un dels principals espais discursius de

la fotografia és simptomàtica d’un canvi en les condicions generals del públic 

i de l’accés als béns de consum, així com d’una sofisticació en les tècniques

d’impressió fotogràfica. No oblidem que, ja des de meitat del segle XIX, la foto-

grafia troba en l’associació amb la pàgina –inicialment d’àlbums– un dels seus

principals espais de significació i circulació. Aquesta abundància de llibres foto-

gràfics de ciutats a partir dels anys trenta és també indissociable del paper cen-

tral de la fotografia en la creació d’opinió i discurs, del seu paper ideològic en

aquest període que constitueix la fase àlgida de l’hegemonia de la fotografia

dins els mitjans de comunicació, i que s’estén fins als anys cinquanta. Aquests

llibres de ciutats, a càrrec dels més importants autors d’aleshores com Brassaï,

Doisneau, Brandt, Frank o Klein, són indissociables de la proliferació de les estè-

tiques de l’humanisme, així com d’una nova política dels autors en el camp foto-

gràfic, i són també un preludi de la mercantilització turística de les ciutats des-

prés de la Segona Guerra Mundial. 

El carrer és el demos modern, és a dir, l’espai democràtic, l’espai de la gent

anònima i de la vida pública. La vida del carrer a la ciutat europea és indissocia-

ble de la construcció de la democràcia i de nocions d’igualtat i ciutadania. La

fotografia a l’era de la pàgina impresa assumeix la missió de construir la imatge

del ciutadà anònim, de l’home comú, del subjecte popular que emergeix des-

prés de la Segona Guerra Mundial. 

Si la versió humanista del llibre fotogràfic de ciutats té la millor expressió en

el París de Doisneau o Brassaï, a partir de la publicació dels llibres de William

Klein i Robert Frank a la segona meitat dels cinquanta es pot constatar una dis-

solució o esgotament de la poètica de la straight photography i del paradigma

humanista, que es tradueix en la dissolució d’una imatge positiva de la multitud

i la gent al carrer de les ciutats americanes en benefici de visions fragmentàries i

distòpiques, caracteritzades per la irrupció de la publicitat i els nous comporta-

ments socials vinculats al consum de masses. L’espai urbà apareix saturat de

codis en enquadraments d’una progressiva aleatorietat i contingència, en els

quals es materialitza la dificultat creixent de mantenir un punt de vista estable.

El conservador de fotografia del MoMA a partir dels seixanta, John Szarkowski,
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n’havia aconseguit gairebé la meitat de l’arxiu– va tornar a Nova York i hi va

donar a conèixer l’obra del fotògraf francès. Podem dir que aquest és un esde-

veniment determinant per a l’evolució futura de la fotografia del segle XX als

Estats Units.

Un cop a Nova York, Abbott va iniciar un projecte de documentació de

l’arquitectura, els carrers i la història de la ciutat, seguint el model d’Atget i en

col·laboració amb Elizabeth McCausland, crítica i companya seva. Aquest pro-

jecte va centrar la seva atenció durant la dècada dels trenta i va culminar amb la

publicació del llibre Changing New York el 1939. Abbott és una figura de gran

influència intel·lectual en l’escena novaiorquesa d’aquella època. Col·laborado-

ra en les iniciatives de la Photo League, va ser també determinant en la resigni-

ficació de la figura de Lewis Hine en els cercles fotogràfics d’esquerra, i va estar

molt implicada en la gran retrospectiva de Hine realitzada al Riverside Museum

el 1938, dos anys abans de la mort del fotògraf. Abbott va escriure que per pro-

duir imatges eloqüents dels processos històrics complexos, la ciutat havia de ser

fotografiada «com a través d’un microscopi»10 i va equiparar la tasca de fotogra-

fiar la ciutat amb la de la historiografia urbana. 

Aquesta aproximació pseudocientífica d’Abbott a la representació de la ciu-

tat contrasta amb la visió heroica i romàntica de l’escenografia de la gran metrò-

poli americana que es desprèn de la visió fascinada d’arquitectes europeus com

Le Corbusier o Erich Mendelsohn, que precisament descobreixen a les grans ciu-

tats americanes la materialització dels principis de l’urbanisme funcional modern,

un urbanisme d’enginyeria, sense adherències nostàlgiques per la singularitat

històrica i el patrimoni urbans. El llibre de Mendelsohn Amerika, publicat el

1926, és la millor expressió d’aquesta concepció simfònica, futurista i grandilo-

qüent de la gran ciutat i de les geometries i perspectives dels gratacels i les avin-

gudes, que va exercir gran influència en les poètiques de la fotografia moderna

dels fotògrafs de l’escola de Nova York, a favor dels angles inèdits, els picats i els

contrapicats i la ruptura de les convencions de la perspectiva tradicional. 

Entre el 1930 i el 1931, Lewis Hine va fotografiar els obrers durant la cons-

trucció de l’Empire State Building. El seu treball no deixa de tenir una ressonàn-

cia èpica que fa d’aquest projecte tardà de Hine un homenatge o monument al

treball industrial. No obstant això, Hine és sempre procliu a fer visible l’aspecte

humà de la feina, la seva materialitat i encarnació en persones concretes.

D’aquesta manera, el to èpic de la gran obra i la seva geometria abstracta queda

contrarestat per la representació precisa i propera dels treballadors. 
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mitjans de comunicació. A partir d’aquest moment, per als artistes que busca-

ven una articulació política del seu treball, la crítica al realisme fotogràfic va esde-

venir un imperatiu. Aquí són exemplars els treballs d’artistes com Allan Sekula 

i Martha Rosler que, a mitjan setanta, van reprendre el documental com a pràcti-

ca que exigia una contextualització constant i una articulació complexa de text

i imatge. La seva inspiració procedia en gran mesura del treball dels cineastes

moderns que van protagonitzar les ruptures del llenguatge fílmic tradicional a la

dècada dels seixanta, mitjançant diverses formes d’interrupció de la narració

i del naturalisme de la imatge, com Jean-Luc Godard, Chris Marker o Jean-Marie

Straub i Danielle Huillet. El treball de Rosler i Sekula, amb la seva lògica d’atacar

i desmantellar el cànon formalista modern que comportava una reinvenció del

documental, es va articular de manera crítica respecte als espais discursius artís-

tics. Així, van optar per la pàgina impresa i la reivindicació d’un documental com

a gènere clarament menor, més lligat a les tradicions militants de la Photo

League que a la versió hiperestetitzada de l’«estil documental» de Walker Evans.
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introdueix la noció de «nous documents» a través d’una exposició homònima

realitzada el 1967 (que incloïa Lee Friedlander, Diane Arbus i Garry Winogrand)

per proposar una lectura formalista del treball d’aquesta generació, que es

caracteritza per l’abandó de qualsevol voluntat de canvi social a través de la per-

suasió fotogràfica que es troba a l’origen del gènere. Aquesta aleatorietat de la

imatge és també, doncs, simptomàtica del descrèdit de l’inconscient documen-

tal o realista de la fotografia, de la pèrdua de crèdit de la transparència del mitjà

i de la seva condició de llenguatge universal, condició que als seixanta es tradui-

rà en pràctiques autocrítiques vinculades al conceptualisme semiòtic influïdes

pels nous cinemes, i que seran un atac al formalisme de Szarkowski.

El declivi en què s’endinsa l’estil documental anglosaxó troba l’última

expressió en el treball de Garry Winogrand, que al final de la seva vida es torna

un fotògraf compulsiu que dispara sense parar però que ha abandonat qualse-

vol intent de construir un enquadrament en la presa i que, en morir, el 1984,

deixa un immens llegat de material sense processar realitzat a Los Angeles als

primers anys vuitanta. El mètode distòpic de Winogrand proposa una corres-

pondència sinistra i estranya amb l’entorn urbà de Los Angeles, on el carrer des-

apareix i esdevé una autovia. La dissolució de la vida del carrer elimina radical-

ment les condicions per a les poètiques de documentació social que es deriven

de l’humanisme i els neorealismes dels anys cinquanta, ja que el carrer n’és

justament el tema per excel·lència. 

Després del seu apogeu dins la premsa il·lustrada de la Guerra Freda als anys

cinquanta, l’hegemonia de la fotografia en els mitjans de masses va decaure 

a partir dels seixanta amb l’arribada de la televisió. En el context de les pràcti-

ques conceptuals, fortament influïdes pels estudis lingüístics i semiòtics, les pre-

misses sobre la fotografia com a mitjà transparent i universal van ser objecte d’a-

tacs que van acabar d’erosionar-ne la credibilitat. De la mateixa manera que dins

les ciències socials irrompia el postestructuralisme i liquidava l’hegemonia indis-

cutida del positivisme, el camp de la representació artística va ser escenari 

d’un canvi de paradigma. 

Fruit de l’impacte de les pràctiques conceptuals i del cinema d’avantguarda,

la imatge fotogràfica va deixar de ser un mirall fidel i innocent i es va revelar com

una construcció discursiva i un mitjà de manipulació ideològica a través dels
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cials i la cultura del paisatge. Homes for America (1967), de Dan Graham, és

una peça concebuda per a una revista que ironitza sobre els patrons repetitius

dels habitatges suburbials prefabricats. Per la seva banda, Smithson produeix

una forma distòpica de document topogràfic en la seva peça en forma d’article

de revista A Tour of The Monuments of Passaic, realitzada en un viatge en auto-

bús pels afores de Nova York,  una paròdia de les exploracions fotogràfiques del

segle XIX que converteix en «monuments» les intervencions industrials en el pai-

satge suburbial. 

El 1975, es va presentar al museu de la George Eastman House de Rochester

l’exposició New Topographics. Photographs of a Man-Altered Landscape,

comissariada per William Jenkins i que va comptar amb la participació de Robert

Adams, Lewis Baltz, Bernd i Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon,

John Schott, Stephen Shore i Henry Wessel jr.12 Aquesta exposició era un segon

lliurament d’una sèrie de mostres entorn de la idea de document fotogràfic, inicia-

da pel mateix Jenkins amb l’exposició prèvia The Extended Document.13 Totes

dues buscaven plantejar un estat de la qüestió de la fotografia documental a la

seva època, caracteritzada per la pèrdua de l’evidència del naturalisme del docu-

ment fotogràfic. L’efecte de New Topographics, una petita i modesta exposició,

va ser, tanmateix, de gran abast i va donar compte de l’eclosió d’una multiplicitat
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Aquesta era una manera de criticar una concepció i una pràctica en una escena

cada vegada més determinada per les demandes del mercat artístic, en el

moment crucial en què la fotografia apareixia per primera vegada en aquest

mercat. 

Un dels treballs més significatius d’aquest període és The Bowery in Two

Inadequate Descriptive Systems (1974-1975), de Martha Rosler. Mitjançant

una articulació serial de textos i fotografies fetes al Lower East Side de Nova York,

alhora que fa referència al treball precursor de Jacob Riis del 1890 sobre l’infra-

habitatge en aquest districte de Manhattan, Rosler marca una nova situació his-

tòrica de la imatge en què el valor testimonial ja no és una cosa donada espontà-

niament, sinó que cal redefinir mitjançant text. La crítica al naturalisme fotogràfic

i l’adopció de les tradicions populars menors de la fotografia dels anys trenta i de

la seva reapropiació neoavantguardista a l’era del conceptualisme són també un

atac als principis del formalisme modern nord-americà que havia assolit l’hege-

monia a través de la promoció des del MoMA, una hegemonia fonamentada en

la consagració dels grans mestres clàssics de la straight photography, com l’es-

mentat Walker Evans, o els «nous documentalistes» dels anys seixanta. 

El 1972, Allan Sekula va realitzar una sèrie de fotografies de treballadors

industrials de Los Angeles a la sortida de la fàbrica, en un gest que reactualitzava

el moment fundacional del gènere documental que van iniciar els germans

Lumière amb el seu La Sortie de l’usine a l’última dècada del segle XIX. En un

conegut assaig de 1981, Sekula criticaria la noció de la fotografia com a llen-

guatge universal i la seva transparència, així com els grans monuments d’aquest

mite d’universalitat durant el segle XX, com l’exposició The Family of Man, i plan-

tejaria que la fotografia té sempre un revers en les seves implicacions amb les

formes dominants de poder i control social: «Sota la condició artística de tota

fotografia hi plana el seu revers objectiu en els arxius policials.»11

En aquest context de ruptures dels seixanta i setanta, emergeix una cons-

tel·lació de pràctiques fotogràfiques vinculades al conceptualisme que troben

en la fotografia un mitjà per desespecialitzar la pràctica i reactualitzar els pos-

tulats productivistes dels anys vint. Així, a principi de la dècada del 1960, 

Ed Ruscha inicia la seva sèrie de llibres fotogràfics concebuts com a ready-

mades, que Hans-Peter Feldmann continua a la seva manera als anys setanta

amb els llibres d’imatges procedents d’arxius. Vinculats amb la crítica al reduc-

cionisme minimalista, Dan Graham i Robert Smithson produeixen obres foto-

gràfiques que qüestionen les noves formes d’urbanisme dels suburbis residen-
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nici de l’era Mitterrand, es va promoure la que seria l’última de les grans cam-

panyes o missions fotogràfiques del segle XX: la Mission Photographique de la

DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale).

Inspirat en la Mission Héliographique del 1851, es tractava d’un projecte pro-

mogut per l’Estat francès per documentar les transformacions del paisatge

com a conseqüència de la nova economia postindustrial, les noves infraestruc-

tures i l’urbanisme de baixa densitat, que es va realitzar entre el 1984 i el

1988, sota la direcció de Bernard Latarjet i François Hers. En aquest projecte

hi van participar fotògrafs de diverses generacions i procedències, com Robert

Doisneau, Lewis Baltz, Gabriele Basilico, Frank Gohlke, Holger Trülzsch, Sophie

Riestelhueber, Gilbert Fastenaekens, Christian Milovanoff, Jean-Louis Garnell o

Suzanne Lafont, entre d’altres. 
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de pràctiques documentals «topogràfiques» a diversos indrets d’Amèrica i Europa

a mitjan anys setanta. 

L’estètica de la nova topografia mirava d’actualitzar la gran tradició formalis-

ta moderna anglosaxona, que arrenca de l’emblemàtic «estil documental» de

Walker Evans i de clàssics americans com Ansel Adams, i es reelabora després

de la Segona Guerra Mundial incorporant elements derivats del formalisme abs-

tracte. Però la seva singularitat residia sobretot en el fet que recuperava la gran

tradició històrica del paisatgisme fotogràfic de l’Oest americà del segle XIX, 

d’autors com Watkins, O’Sullivan o Jackson, d’on es va derivar la recuperació de

les càmeres de gran format. Aquest nou documental topogràfic, contemplatiu

i malenconiós, es caracteritzava sobretot per la seva atenció als processos

urbans, i no era aliè a visions crítiques de l’explotació i la destrucció dels entorns

naturals, així com de les formes de l’urbanisme de la ciutat difusa, d’aglomeració

de suburbis, pròpia de les grans metròpolis americanes. 

La nova topografia va dominar les estètiques fotogràfiques documentals

d’una manera perdurable durant l’últim terç del segle XX i va influir en els usos

de la fotografia en campanyes institucionals a partir dels anys vuitanta. 

A França, immediatament després de l’arribada al poder dels socialistes i a l’i-
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Aquesta part de l’exposició es dedica a la representació de Barcelona com a cas

d’estudi sobre el document fotogràfic i la seva relació amb la producció d’imat-

ges de la ciutat i els seus canvis, amb la seva lectura històrica. El mètode que

segueix és el d’establir una lectura paral·lela entre les transformacions urbanes

vinculades a cada etapa històrica i els diversos paradigmes fotogràfics domi-

nants al llarg del segle XX. 

La construcció d’una certa imatge de la ciutat ha estat un eix de la fotografia

moderna, fins al punt que es pot plantejar una identificació entre totes dues. La

fotografia moderna ha estat indissociable de la representació del canvi urbà, de

la tensió entre el vell i el nou, entre el que desapareix en les reformes urbanes 

i el que hi apareix, de la imatge del carrer i de les formes de vida a la ciutat. 

Aquesta secció proposa un recorregut molt ràpid pel segle XX, d’una mane-

ra densa i informativa, i un ancoratge històric per a la part final de l’exposició: 

el projecte sobre la Barcelona actual. Pretén situar el debat actual sobre la ciutat

en els debats que es van produir al llarg del segle passat.

L’Exposició Universal de 1888 catalitza els processos de modernització de

Barcelona a la fi del segle XIX i respon a les aspiracions de la burgesia industrial

al llarg del segle, l’expressió més depurada de la qual són els plans urbanístics

de mitjan segle, en especial el pla Cerdà, de 1859, paradigma dels eixamples

construïts a les ciutats del sud d’Europa. Aquests eixamples responen a nocions

d’higienització, eficiència en la mobilitat, estandardització i unificació pròpies de

l’urbanisme modern, fundat en la filosofia del positivisme. 

L’Exposició planteja per primera vegada un model de desenvolupament 

i creixement de la ciutat que tindrà conseqüències al llarg del segle XX. Es pot

establir que la celebració de grans esdeveniments internacionals de masses 

ha estat el motor de la transformació urbana de Barcelona, en la mesura que han

estat aglutinants de recursos i consensos amplis per abordar grans projectes,

atesa la seva condició de capital sense Estat. Ha estat, doncs, la successió d’es-

deveniments d’aquesta mena el que ha anat puntuant els salts qualitatius en la

història urbana de la ciutat. 
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La Mission de la DATAR va tenir un gran efecte a Europa, va contribuir a una

nova sensibilitat respecte al paisatge nacional i la seva representació fotogràfica

i va generar una nova cultura de l’encàrrec fotogràfic, que va propiciar la prolife-

ració de projectes fotogràfics locals i regionals arreu d’Europa als anys vuitanta 

i principi dels noranta. Aquest projecte és simptomàtic no sols del paisatge de la

nova economia a Europa, sinó també de les noves relacions entre art, economia

i política que proposava la socialdemocràcia francesa als anys vuitanta i de la

recerca d’una política cultural capaç de transformar les condicions tradicionals

de l’art en l’esfera pública. La DATAR va ser un gran experiment de política cultu-

ral que va reactualitzar la centralitat de la fotografia com un mitjà artístic híbrid,

entre les tradicions de les Belles Arts i la creació d’opinió dins l’era dels mitjans

de comunicació.
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forma d’àlbum amb còpies fotogràfiques, encara que també hi ha àlbums

impresos en tinta, com és el cas de l’àlbum oficial de l’Exposició, amb fotogra-

fies de Pau Audouard. 

Després de les imatges pioneres de la dècada del 1860 (a càrrec d’autors-

empresaris cèlebres, com el britànic Charles Clifford, que va a ser el fotògraf reial

d’Isabel II a les Balears, Catalunya i Aragó el 1860; el francès establert a Madrid

Jean Laurent, un dels principals professionals del segle XIX a Espanya, o el gal·lès

Robert P. Napper, fotògraf de l’empresa britànica de Francis Frith), la primera

publicació monogràfica que podem considerar una aportació fundacional en el

seu gènere, amb el propòsit de construir la imatge oficial de la ciutat, és l’àlbum

de Joan Martí Bellezas de Barcelona, del 1874. És al voltant d’aquest període i de

l’Exposició quan es detecta una primera proliferació d’àlbums, com el de J.E. Puig,

Vistas de Barcelona (1887), i el d’A. Folcrà, Recuerdo de Barcelona (1888). 

En aquesta era prèvia a la fotografia instantània, predominen les visions

topogràfiques. Els àlbums combinen la voluntat de donar a conèixer la ciutat

internacionalment amb l’aspiració a donar forma a la ciutat històrica i monu-

mental. Hi és implícita una lògica de recorregut, d’exploració geogràfica, una
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L’Exposició de 1888, dissenyada per l’arquitecte Josep Fontserè, es va

concentrar a la zona del parc de la Ciutadella, prèvia la demolició de la infraes-

tructura militar que l’ocupava. La intervenció va comportar una gran renovació

de l’entorn del parc, als barris de la Ribera. Característica d’aquella època, la

idea de ciutat monumental es reflecteix en construccions emblemàtiques com

el monument a Colom o l’Arc de Triomf, que indicava l’entrada al recinte de

l’Exposició. 

Aquest període de l’últim terç del segle XIX es caracteritza per la recerca

d’una arquitectura nacional catalana, de la qual sorgirà el modernisme com a

corrent innovador, que produirà una particular combinació de retòriques històri-

ques i noves tècniques del moviment modern internacional. Aquest estil conso-

lida la trama urbana dissenyada per Cerdà i contribueix a la consolidació de

l’Eixample com a nou centre urbà i l’obertura del Passeig de Gràcia com la nova

via burgesa de la ciutat. S’introdueixen millores en el mobiliari urbà i es comença

a fer ús de la il·luminació elèctrica pública. 

Les imatges fotogràfiques de la Barcelona d’aquest període, anterior a l’era

de la fotomecànica de distribució massiva, es fan públiques principalment en
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sonància amb les formes simples i tècniques del disseny modern que emergeix

internacionalment en aquest període i que a Barcelona no es difondrà fins a la

dècada del 1930. 

La reforma de Montjuïc és objecte d’un seguiment fotogràfic minuciós 

des del seu inici, en el qual intervenen fotògrafs com Josep Brangulí, Lucien

Roisin, Emili Godes, Carlos Pérez de Rozas o Merletti. La documentació posa de

manifest el pas d’una zona agrícola a una zona urbana monumental de nova

centralitat. 

Entorn del període de l’Exposició, es produeix una gran proliferació de publi-

cacions fotogràfiques (oficials i extraoficials) amb la voluntat de donar a conèi-

xer internacionalment la ciutat. Aquestes imatges permeten visualitzar el pro-

grama de la construcció d’una ciutat històrica i monumental però, alhora,

moderna i «europea», que és el projecte urbà de la Gran Barcelona del primer

terç del segle XX. 

L’abundància de publicacions gràfiques sobre Barcelona en aquest moment

correspon a la nova oferta i demanda d’imatges impreses dins els mitjans de

comunicació, a l’era en què es desenvolupa internacionalment la premsa gràfi-

ca moderna. Les editorials principals són Alberto Martín i Cervantes, i aquí

comencen a tenir un paper important les publicacions de promoció del turisme,

ja que és també en aquest període quan es crea la Sociedad de Atracción de

Forasteros, que publicarà la revista Barcelona atracción. La indústria de les pos-

tals sorgeix també a les primeres dècades del segle, i als anys vint sembla ser ja

una indústria de la imatge molt consolidada. 

En aquest període, els àlbums conviuen i van cedint el pas als llibres fotogrà-

fics i les revistes, que al llarg dels anys vint experimenten una gran eclosió.

D’entre les múltiples publicacions d’aleshores cal destacar el llibre de Wolfgang

Weber, que es publica a Berlín el 1929 i que possiblement és un dels millors 

llibres fotogràfics sobre Barcelona de tots els temps. 

D’aquestes publicacions se’n desprenen alguns trets o elements invariants

de l’autorepresentació oficial o institucional de la ciutat. 

D’entrada, les publicacions sorgeixen amb un doble propòsit: l’educació

popular i la difusió. L’historiador Carreras Candi, autor d’una important publica-

ció fotogràfica dels anys vint, formula aquesta doble aspiració amb els termes de

«vulgarització històrica» i «donar a conèixer als forasters».14 Aquests objectius

porten implícita la noció de la fotografia com una representació d’accés univer-

sal, que és característica de la cultura fotogràfica moderna. 
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noció de representació descriptiva que no és aliena a la cartografia, a l’elabora-

ció de mapes. En aquest sentit, aquestes publicacions materialitzen el paradig-

ma documental fotogràfic característic de la tradició topogràfica que es manifes-

ta a la dècada del 1850, amb l’inici dels viatges o exploracions fotogràfiques a

Orient o a d’altres indrets colonials, amb la finalitat de divulgar els monuments 

i la singularitat de les colònies en el context de les noves indústries de la imatge

sorgides a la metròpoli. 

La metodologia topogràfica comporta que, en la seqüència d’imatges de l’àl-

bum, es formalitzin nocions del zoning urbà, una certa classificació de les diver-

ses tipologies geograficourbanes que fan de cada àrea o barri un entorn singu-

lar i diferenciat. Aquesta noció classificatòria es pot vincular als usos tipològics 

i classificatoris de la fotografia i a l’espai discursiu de l’arxiu com una de les con-

dicions culturals en la història de la fotografia. 

En la fotografia de la nova arquitectura destaca Francisco Javier Álvarez, que

a principi de la dècada del 1870 fotografia alguns edificis de l’Eixample amb ele-

gància i sobrietat clàssiques. En el trànsit al segle XX, l’arquitectura del modernis-

me troba el seu principal documentalista en Adolf Mas, que rep encàrrecs per

documentar les obres de Puig i Cadafalch i puntualment d’altres arquitectes,

com Domènech i Montaner i Antoni Gaudí. 

La figura d’Adolf Mas és de gran importància no sols per les imatges que

obté, sinó també per l’organització del seu arxiu fotogràfic per a ús públic des de

principi del segle XX i pel seu paper en la documentació del patrimoni arquitec-

tònic. Aquest arxiu ha esdevingut una institució de referència per a l’estudi de

l’art i l’arquitectura a Catalunya. 

Les aspiracions d’esdevenir una gran capital europea, un «París del sud», duen a

completar al llarg de les primeres dècades del segle XX els diversos processos 

de modernització iniciats amb motiu de l’Exposició de 1888, i culminen amb

l’Exposició Internacional de 1929. 

El modernisme del canvi de segle cedeix el pas al moviment noucentista,

que materialitza el seu programa modernitzador amb una retòrica bucòlica de

referències clàssiques, no exempt d’una ideologia ruralista i antimoderna. El llen-

guatge de les operacions urbanes dels anys vint, en especial la reforma de la

muntanya de Montjuïc per a l’Exposició, serà eclèctic i ornamental, en clara dis-
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Laietana, on el funcionalisme de l’arquitectura moderna inspirada en el Chicago

dels anys vint es contrarestarà amb formes eclèctiques i pastorals noucentistes. 

L’obertura de la Via Laietana, que s’inicia el 1908, constitueix la gran ope-

ració de reforma interior del primer terç del segle XX. El seguiment fotogràfic

de les obres va anar a càrrec principalment de Brangulí, encara que aquest

projecte compta amb un ric fons fotogràfic sorgit del concurs que es va convo-

car a l’inici de la reforma per documentar els vells carrers destinats a desapa-

rèixer. En el concurs hi van participar Narcís Cuyàs, Miquel Matarrodona,

Josep Pons Escrigas, Carles Passos, Joan Fradera i Adolf Mas, i en conjunt

constitueix un dels reculls fotogràfics més interessants de la ciutat històrica,

no sols en termes arquitectònics, sinó com a documents sobre la vida popular

a la Barcelona antiga. 

A la fi dels anys vint, quan la nova arquitectura moderna de la Via Laietana

començava a ser visible, aquesta avinguda va esdevenir el centre dels debats

sobre la ciutat moderna i els seus efectes psicològics, com es posa de manifest

en alguns treballs de Gabriel Casas per a la revista Imatges, en especial el seu

fotomuntatge de fragments d’arquitectura sota el lema «Visions de neurastènia»

(1930). Casas és, al costat de Català Pic, un dels principals fotògrafs moderns

que introdueixen a les revistes les poètiques instantànies, els picats i el grafisme

de la imatge, una nova concepció de la pàgina impresa com a combinació de

text i imatge. 

Als anys trenta, sorgeix el debat sobre el nou urbanisme reformista de la mà

del grup d’arquitectes i artistes progressistes del GATCPAC (Grup d’Arquitectes 

i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), que publi-

quen la revista AC. S’hi inclouen números monogràfics sobre el Barri Xino, amb

fotografies de Margaret Michaelis, emblemàtics del discurs modernitzador 

i higienista de l’època. La història d’aquesta revista s’estroncarà abruptament

amb l’esclat de la Guerra Civil. 

La trajectòria de la nova avantguarda fotogràfica que apareix a Barcelona des-

prés de la Guerra Civil, en sintonia amb les poètiques humanistes europees de

postguerra, es pot assimilar al període que emmarca la publicació de diversos 

llibres, entre el 1954 i el 1964. S’obre amb el treball seminal de Català-Roca,
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En aquest moment es comencen a configurar els diversos codis en l’ús de la

pàgina impresa, que permeten començar a diferenciar, com a mínim, tres tipus

de publicacions: l’àlbum, el llibre i la revista. A grans trets, hi podem establir les

diferències següents: l’àlbum se situa en la tradició de les estampes i els gravats,

i es presenta com un objecte de luxe que tendeix a singularitzar cada imatge; en

el llibre, la seqüència narrativa i/o poètica de les imatges és crucial; i en la revis-

ta, l’articulació gràfica de text i imatge es va configurant en allò que, a partir de

mitjans anys trenta i, sobretot, a través del gran impacte de la revista Life, es

denominarà «assaig fotogràfic». Aquestes publicacions de la segona meitat de

la dècada dels vint parteixen d’una noció de la pàgina impresa originàriament

més propera a l’àlbum, és a dir, a la idea de volum de tapa dura més o menys

luxós, que presenta una seqüència d’imatges aïllades i sense gaire text, com és

el cas del volum de Carreras Candi, per anar incorporant progressivament una

articulació de text i imatge més complexa, tapa tova, etc. 

En general, la seqüència de les imatges i el relat sobre la ciutat en aquests lli-

bres segueix un mateix patró, que va d’allò més antic a allò més modern. Els 

llibres arrenquen amb els grans monuments del passat, els tresors, l’art antic, el

patrimoni històric, la ciutat antiga i acaben amb l’Exposició. Aquesta és una altra

de les tasques clàssiques de la fotografia des del segle XIX: l’inventari del patri-

moni nacional. D’aquí la contribució a un discurs sobre la singularitat del fet

local, que s’articula en els diferents discursos sobre els estats-nació. 

Aquests llibres, inevitablement, mostren unes parts de la ciutat i no unes

altres. És a dir, articulen d’una manera més o menys programàtica un discurs

sobre el centre i la perifèria de Barcelona. De la mateixa manera que la seqüèn-

cia arrenca amb allò consolidat i acaba amb allò nou, el conjunt de les imatges

planteja el problema del dintre i el fora de camp: la ciutat es constitueix en l’opi-

nió pública pel que apareix en les imatges. En general, podem establir que el

que queda fora de la representació és allò que s’institueix per la seva pròpia invi-

sibilitat en el subaltern o el reprimit: el treball, la ciutat industrial, les fàbriques, la

pobresa, l’autoconstrucció i el barraquisme, les classes populars (fins a cert

punt), el conflicte social, «l’esquena de la ciutat», els espais en transició de llegibi-

litat ambigua, etc. Veurem que, al llarg del segle, la imatge fotogràfica de la ciu-

tat evolucionarà justament a través de l’exploració del perifèric i de la seva incor-

poració a la imatge de la ciutat. 

En termes semblants de documentació del vell que desapareix i el nou que

emergeix es produirà l’altra gran operació del període: l’obertura de la Via
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reportatge humanista propi de la nova avantguarda barcelonina, en el qual la

idea de sèrie gairebé cinematogràfica i l’aleatorietat de l’enquadrament de les

imatges, realitzades sense mirar pel visor, arribaven a les seves últimes conse-

qüències. Les prostitutes es poden entendre en un sentit al·legòric (d’identifica-

ció per part del fotògraf i, per extensió, per part de l’espectador) com la condició

de la ciutadania sotmesa sota la dictadura. 

En conjunt, aquests llibres van tenir una gran influència en la percepció

popular i van promoure aquesta representació del subjecte popular victimitzat

pròpia dels codis de la fotografia humanista, que a Espanya correspon alhora al

moment àlgid de la dictadura. 

Als últims anys del franquisme, el creixent pes del moviment social d’oposi-

ció a la dictadura adopta formes de visibilitat difusa, subterrània. En les imatges

81

amb el seu llibre sobre Barcelona del 1954, i culmina deu anys després amb els

llibres de Xavier Miserachs, Barcelona, blanc i negre, i de Joan Colom, Izas, rabi-

zas y colipoterras. Aquests llibres, tots de gran difusió popular, han produït pos-

siblement el més gran impacte sobre l’imaginari modern d’aquesta ciutat i les

seves representacions visuals, fins al punt d’haver estat la imatge popular domi-

nant de Barcelona almenys fins al període olímpic de principi dels noranta. 

El llibre de Català-Roca va suposar una ruptura amb l’anterior imatge de 

la ciutat idíl·lica i monumental, propagada sobretot a través de la Guía de

Barcelona de Carles Soldevila, del 1951. Mostrava per primera vegada el canvi,

l’arquitectura moderna de la ciutat, les perifèries, l’esquena de la ciutat, el terrain

vague... Va marcar l’inici de la nova centralitat d’aquest fotògraf dins l’escena

fotogràfica local, una centralitat que es va prolongar àmpliament, possiblement

fins als setanta, sobretot per la relació d’aquest autor amb els arquitectes més

avançats de la ciutat i la seva posició gairebé monopolística en la fotografia de

la nova arquitectura. Català-Roca també va treballar força en diversos encàrrecs

d’abast estatal i es va convertir en el nou paradigma de fotògraf professional

modern a Espanya. El seu llibre sobre Barcelona va obrir el terreny de l’avant-

guarda fotogràfica on, en anys immediatament successius, irrompran autors

com Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Leopoldo Pomés, Ramon Masats, Ricard

Terré o Joan Colom, un corrent que el crític Josep Maria Casademont va deno-

minar la «nova avantguarda».

Si el llibre de Català-Roca dóna compte de la vida popular a la ciutat i la irrup-

ció de la nova arquitectura i l’expansió urbana, el llibre de Miserachs Barcelona,

blanc i negre, de 1964, una producció excepcional per la seva època, docu-

menta les transformacions urbanes i socials dels seixanta: la immigració, el des-

envolupament dels polígons, l’arribada del turisme de masses i la nova cultura

del consum, seguint el model dels llibres de William Klein. 

A la dècada dels seixanta, la col·lecció «Palabra e Imagen» de l’editorial

Lumen es va convertir en el principal espai de visibilitat per a la fotografia espan-

yola més avançada. Hi van aparèixer alguns llibres amb fotografies de Barcelona

que van contribuir a configurar una imatge popular de la ciutat: entre d’altres,

Toreo de salón, d’Oriol Maspons i Julio Ubiña, publicat el 1963, que mostrava

la vida dels aprenents de torero en algunes zones del Poble Sec i, sobretot, 

l’esmentat Izas, rabizas y colipoterras, de Joan Colom, aparegut el 1964, que

presentava una tria de fotografies de l’entorn de la prostitució del Barri Xino. Les

imatges de Colom constituïen el producte més depurat de la concepció del
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1986, de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992. Aquest període,

amb els alcaldes Narcís Serra i Pasqual Maragall, es va caracteritzar per l’apari-

ció d’una generació d’arquitectes, urbanistes i tècnics formats en les lluites tar-

dofranquistes que, quan les esquerres van assolir el poder municipal, va poder

posar en pràctica de manera reeixida un urbanisme renovador en un context

metropolità de grans dèficits i amb gran necessitat de reconstrucció social 

i urbana. L’ideari d’aquesta renovació urbana es va expressar com la recupera-

ció del centre i la valorització de la perifèria, o com a «reconstrucció», segons

Oriol Bohigas, un dels protagonistes del procés.15

L’urbanisme de recuperació a la Barcelona dels vuitanta es va caracteritzar

per diversos aspectes. D’una banda, un urbanisme de projectes i estratègies glo-

bals, encara que articulat a partir d’intervencions de diferents escales i que impli-

cava també la pròpia reorganització administrativa del municipi en nous distric-

tes. Així, per exemple, trobem una idea de petites intervencions d’ordenació 

i dignificació de l’espai públic, característica de la primera part de la dècada,

abans de les grans operacions olímpiques i, per tant, de petita escala i pocs

recursos. Ja a la segona meitat, operacions de gran escala com la transformació

dels eixos viaris i la construcció del cinturó perifèric, o com la recuperació del

centre històric del Raval. També, evidentment, les diverses infraestructures olím-

piques i, en particular, la transformació de la Vila Olímpica al Poblenou i el front

litoral entre la Ciutadella i el Besòs, que progressivament superaran els límits

municipals. 

El període dels vuitanta va suposar una ruptura progressiva amb una imatge

dominant de la ciutat trista i grisa heretada del franquisme i del seu urbanisme

especulador, característic de l’era de l’alcalde Porcioles. Aquesta ruptura es va

produir sobretot a través de les actuacions a favor de la dignificació de l’espai

públic, la creació de serveis i infraestructures i la recuperació d’una idea de ciu-

tat per a la gent, però també de les imatges que van acompanyar el procés de la

transformació olímpica. 

La percepció del canvi d’escala comença a apuntar aspectes que no s’arti-

cularan d’una manera més precisa fins a la dècada següent. Les zones buides,

obsoletes i improductives o en transformació, així com les fases intermèdies

d’incorporació a la vida metropolitana, apunten a una intuïció del model de la

ciutat difusa, que es tradueix en poètiques del «territori erm», en l’observació

dels límits de l’espai urbà i les fronteres ambigües entre la ciutat i el camp. Aquí

cal remarcar, ja als anys noranta, la publicació del llibre de Marc Augé sobre els
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que intenten donar visions crítiques de la ciutat es gesta el nou fotoperiodisme

que eclosionarà a mitjan anys setanta, al final del franquisme i durant la transi-

ció, amb autors com Manel Armengol, Joan Guerrero, Jordi Socias, Kim

Manresa i Anna Turbau, entre d’altres. Un espai on el nou reportatge urbà amb

voluntat crítica es visibilitza són les «guies secretes» de Barcelona, aquelles que

procuren mostrar el costat ocult i popular de la ciutat. Se’n pot trobar un prece-

dent en el llibre Això també és Barcelona, amb text de Josep Maria Espinàs,

il·lustracions de Cesc i fotografies de Maspons i Ubiña, que apareix el 1965. 

Es tracta d’una guia turística que aspira a difondre’s pels circuits del turisme inter-

nacional i per aquest motiu es publica en diversos idiomes. Però el seu recor-

regut per la ciutat pretén mostrar l’altra cara de la visió oficial, la que queda fora

de les guies i itineraris i que esdevé un precedent per a treballs posteriors i més

obertament polítics. El 1971 apareix Barcelona pam a pam, d’Alexandre Cirici,

amb fotografies novament de Maspons, que té successives reedicions i reim-

pressions fins ben entrats els vuitanta, i la introducció dels qual es titula de

manera eloqüent «una altra Barcelona». 

La idea d’apropiar-se del format de les guies turístiques per visibilitzar formes

de cultura i resistència popular continua i té la seva expressió més conscient 

i reconeguda en la Guía secreta de Barcelona, de Josep M. Carandell, publicada

el 1974, amb fotografies de Jordi Socias, i reelaborada en una segona edició

apareguda el 1982, amb fotografies de Colita. 

Aquestes guies secretes de Carandell, de gran difusió en el seu moment,

mostraven una ciutat popular, dotada de contingut polític i vinculada a formes

de vida subalterna i dissident reprimides per les representacions oficials i «nor-

malitzadores». Aquestes contraguies, documents de l’«altra Barcelona», intenten

ser una crònica de la vitalitat no sols de les classes populars, sinó també de la

societat civil en general sota la dictadura, de les seves formes clandestines de

resistència i, particularment, dels seus processos de recomposició, que culmi-

nen amb els símptomes de l’aparició d’un moviment popular als anys setanta,

coincidint amb el final de la dictadura i amb la consegüent irrupció en l’esfera

pública de nous comportaments socials. 

A partir de la restauració de l’Ajuntament democràtic el 1979, l’urbanisme va

entrar en una fase de gran dinamisme. El seu catalitzador va ser la designació, el
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Aquesta sèrie s’aplicava a representar els nous espais arquitectònics de la ciutat

i sintonitzava amb un esperit de celebració de la renovació de Barcelona i, per

tant, amb la imatge oficial de la ciutat. 

Les imatges d’Esclusa anuncien una ciutat que es recompon per convertir-

se en un espectacle a punt per al consum massiu, on la nova arquitectura pro-

porciona les icones d’una metròpoli que es redisssenya en un context de canvi

econòmic estructural. L’aire futurista de la nova arquitectura i imatge urbana és

també anticipador de la transformació de les formes de comunicació i construc-

ció d’opinió en la gestió municipal. En aquest sentit, s’inicia aquí una tendència

que es radicalitzarà amb l’evolució de la política urbana a la dècada següent,

quan el «model Barcelona» s’hagi convertit en un exemple exportable per a les

ciutats occidentals en procés de recomposició econòmica cap al model postin-

dustrial i terciari. 

A la dècada dels vuitanta es produeix un gran canvi en els codis institucio-

nals d’autorepresentació de la ciutat. Si fem un seguiment de les publicacions

de l’Ajuntament, és constatable el pas progressiu d’un tipus de publicació tècni-

ca en què les imatges són plànols i fotografies funcionals, a principi dels vuitan-

ta, cap a publicacions en les quals la fotografia augmenta de mida i guanya pro-

tagonisme, i es vincula a la representació de les intervencions en espais públics

i les noves obres arquitectòniques, a la fi de la dècada. Sovint aquestes publica-

cions estan relacionades amb exposicions institucionals que proliferaran amb

l’objectiu de donar compte de les operacions urbanístiques del 92 i fomentar els

consensos socials.

L’intent més ambiciós i conscient de documentar fotogràficament la trans-

formació de Barcelona en la fase preolímpica va ser el survey endegat el 1989

per la revista Quaderns del Col·legi d’Arquitectes, sota la direcció de Josep Lluís

Mateo, que aleshores n’era el director. El survey es va presentar com el primer

de tres números sobre Barcelona amb els quals Mateo tancava la seva etapa al

capdavant de la revista i aspirava a servir de balanç de la situació urbanística de

la ciutat.16 El seu model va ser la missió fotogràfica de la DATAR, en la qual

havien participat alguns dels fotògrafs del survey de Barcelona, com Gabriele

Basilico o Gilbert Fastenaekens. 

El survey de la revista Quaderns adoptava els codis estilístics de la nova

topografia, i partia de l’anàlisi de les condicions geogràfiques del territori metro-

polità, establint una estratègia metodològica de divisió del territori i de distribu-

ció dels encàrrecs als fotògrafs segons aquesta divisió geogràfica. Així, de la
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«no-llocs» i la noció de terrain vague, que introdueix amb força repercussió 

l’arquitecte i teòric Ignasi de Solà-Morales per designar les àrees urbanes incer-

tes i que proporciona un marc teòric a les noves poètiques de la perifèria, simp-

tomàtiques d’una ambivalència entre l’atracció i el rebuig envers allò que es

percep com la possibilitat d’un model urbà diferent, difús, i l’eventual transfor-

mació del model històric de la ciutat densa i compacta, que és característic de

Barcelona. 

Aquesta percepció es posa de manifest en els treballs d’Humberto Rivas 

i Manolo Laguillo, pioners des de final dels setanta en el conreu de l’estil docu-

mental i en l’atenció cap a la ciutat perifèrica i sense història. El seu treball es pot

veure en sintonia amb els codis de la nova topografia, en particular per l’ús del

gran format, les referències al paisatgisme del segle XIX i una visió antiheroica

del canvi urbà. 

A principi de la dècada dels vuitanta, apareixen diversos treballs que recullen

i ramifiquen aquest corrent documental i intenten contribuir a una memòria 

d’allò oblidat i del que desapareix, a observar aspectes que queden infrarepre-

sentats en les imatges dominants. Així, per exemple, Marta Povo aborda una

àmplia documentació de la desaparició dels vells oficis urbans. Jordi Sarrà rea-

litza la sèrie Barcelona Costa Est, un projecte de documentació de les formes de 

l’arquitectura popular i d’autoconstrucció en el front marítim del sud del

Llobregat, realitzat a la primera meitat dels vuitanta. I Joan Fontcuberta duu 

a terme, entre 1981 i 1984, una sèrie de paisatges urbans nocturns en els

quals pretén estudiar la morfologia industrial dins l’entorn urbà. 

Enfront d’aquestes representacions de la ciutat oblidada, d’altres treballs se

centren en la ciutat que emergeix de les transformacions dels vuitanta i, en par-

ticular, en les retòriques urbanes de modernitat. És el cas de Manel Esclusa, que

mitjançant un llenguatge fotogràfic de preses nocturnes, llargues exposicions 

i efectes de llum ampliats en gran format, produeix una particular síntesi dels

codis neoexpressionistes del retorn a la pintura dels vuitanta, com una forma

d’assimilar la seva pràctica a la que en aquell moment operava com la nova

avantguarda artística. 

El 1987, Esclusa inicia una sèrie sobre Barcelona, titulada Barcelona ciutat

imaginada, articulada com un seguit de recorreguts nocturns pels llocs emble-

màtics de la nova arquitectura barcelonina, que ja a la segona meitat dels vuitan-

ta començaven a ser visibles com a part de les grans transformacions olímpi-

ques i com la nova imatge de la ciutat resultant d’aquestes transformacions.
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del carrer en autovia, en una ciutat feta per al cotxe. Les noves possibilitats de la

mobilitat urbana fa que es relativitzi l’oposició centre-perifèria. Es produeix 

l’emergència d’una ciutat policèntrica, amb nous pols d’activitat econòmica i de

vida pública al marge de la tradicional oposició centre-perifèria. 

El focus de les campanyes publicitàries als anys noranta s’ha centrat en la

promoció del Fòrum, en particular cap al final de la dècada. La nova imatge ofi-

cial de la ciutat que es desprèn d’aquestes campanyes es caracteritza per la pro-

moció d’un entorn urbà d’aire futurista de ciutat difusa, sense centre ni perifèria,

habitat per una classe mitjana ideal que no reflecteix la progressiva diversitat

social i cultural de la ciutat. Es tracta d’una ciutat sense identitat local ni memòria

històrica, abstracta, genèrica, una ciutat simplificada, convertida en un logotip,

com assenyala Rem Koolhaas a l’assaig La ciutat genèrica, en el qual Barcelona

li serveix d’exemple paradigmàtic.18 El geògraf Francesc Muñoz ha introduït el

terme «urbanalització» per denominar altres aspectes d’aquest mateix procés,

en concret la proliferació d’un urbanisme de baixa densitat en diverses zones de

l’àrea metropolitana.19 Aquest model urbà s’imposa, però amb una creixent opo-

sició per part dels moviments socials. 

El Fòrum Universal de les Cultures és un esdeveniment que trenca amb els

vells models de les Exposicions Universals i, evidentment, dels Jocs Olímpics,

encara que busca els mateixos efectes de cara a una gran operació urbanística

(en aquest cas, centrada en el front litoral del Besòs, i amb la finalitat de comple-

tar el procés iniciat amb els Jocs) prenent com a coartada la cultura. En si

mateix, l’esdeveniment és significatiu de les noves formes d’interpenetració de

cultura, política i economia a l’era postindustrial. 

El model econòmic que es perfila per a la Barcelona del segle XXI és el de la

ciutat terciaritzada i creativa basada en les indústries del disseny, el que des del

govern municipal es denomina la «ciutat del coneixement». Bona part de la pro-

paganda institucional municipal s’orienta cap a una visibilització idealitzada 

d’aquesta economia del coneixement i del «treball immaterial», que comporta

noves formes de treball autònom en l’àmbit de les indústries culturals i l’emer-

gència d’una nova classe treballadora autònoma d’alta qualificació, però simul-

tàniament autoexplotada, empobrida i precaritzada: el «cognitariat».

El Fòrum 2004 va comportar un nou i massiu desplegament de l’enginyeria

de propaganda institucional. Les nombroses publicacions institucionals d’a-

quest període presenten Barcelona, significativament, en imatges de postal. En

aquest sentit són remarcables els diversos materials i campanyes de comunica-
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zona del Llobregat se n’encarregava John Davies; del Litoral, Gabriele Basilico;

de Ciutat Vella, Joan Fontcuberta; de l’Eixample, Ferran Freixa; dels contraforts,

Ana Muller; de la franja de muntanya, Manolo Laguillo; i de l’àrea del Besòs,

Gilbert Fastenaekens. Aquest survey ha estat l’intent més articulat del segle XX

a Barcelona d’utilitzar la fotografia per representar d’una manera complexa 

la ciutat, en un marc d’interpretació interdisciplinària i superant el model de la

il·lustració o el llibre fotogràfic propi de la fotografia humanista, en què el valor

descriptiu de la fotografia està contrarestat pel paternalisme i el sentimentalis-

me propis de la ideologia humanista. Potser el seu mèrit més gran ha estat el de

proposar un mètode de treball interdisciplinari que conjugui significativament

representacions artístiques i estudi urbà, la qual cosa el constitueix en precursor

de treballs que emergeixen a la dècada següent. 

La retirada de l’alcalde Maragall el 1997 es pot entendre com el final simbòlic

de la socialdemocràcia i el pas a un govern tecnocràtic neoliberal. El reconeixe-

ment internacional del model urbanístic es consolida en els noranta i és justa-

ment cap a la meitat de la dècada quan apareix el terme «model Barcelona».

Aquest reconeixement no és aliè al paper que tenen en la gestió de la ciutat els

mètodes de la publicitat. En aquest aspecte de complexa implicació de la políti-

ca urbanística i les estratègies mediàtiques, la municipalitat de Barcelona ha

estat sens dubte eficaç i, possiblement, aquí es troba una bona part del sentit del

terme «model Barcelona». Model que, en realitat, designaria una marca, tal com

ha assenyalat Mari Paz Balibrea.17

Aquesta nova política urbana dels noranta té la seva millor expressió en la

promoció d’un nou tipus d’espai públic radicalment diferent dels promoguts per

l’Ajuntament durant els anys vuitanta: els nous centres comercials. Es tracta

d’un tipus d’espai públic mercantilitzat (i, de fet, privatitzat), que adopta el model

nord-americà del mall comercial propi de l’urbanisme de la ciutat difusa, enfront

del model europeu del nucli urbà d’alta densitat, amb la plaça i el carrer com 

a espais públics per excel·lència, complexos i diversos. És al llarg d’aquesta

dècada quan proliferen els centres comercials: des del Maremàgnum fins 

a Diagonal Mar, passant per L’Illa, Heron City i Glòries, entre d’altres. 

Les noves infraestructures viàries construïdes per al 92 canvien la percepció

de la relació entre centre i perifèria. La ciutat-territori comporta la transformació
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bials de Collserola, a final dels noranta Bustamante va fotografiar el centre de la

ciutat en els seus aspectes més anodins i estereotipats. 

El més recent i potser més complex d’aquests projectes documentals sobre

la ciutat és el que Patrick Faigenbaum, en col·laboració amb l’historiador Joan

Roca, va començar el 1999 amb el títol Barcelona vista del Besòs. Aquest tre-

ball, encara en curs, pren com a punt d’arrencada la gran transformació de la

zona litoral de la desembocadura del riu Besòs de cara als esdeveniments del

Fòrum 2004. El seu objectiu és intentar construir una imatge de la ciutat sensi-

ble als canvis olímpics i al passat industrial, des d’un punt de vista «perifèric»: el

dels barris populars sorgits de la immigració dels seixanta i històricament exclo-

sos de la ciutat. Aquesta col·laboració coincideix amb el moment que Barcelona,

després de la culminació de la tan celebrada reconstrucció del seu espai públic

durant el període preolímpic, es troba en camí cap a un nou model metropolità

que encara costa d’identificar. Aquestes imatges són un intent de donar forma

a la ciutat encara informe, encara il·legible. 

La discussió entorn del patrimoni arquitectònic industrial al Poblenou ha

centralitzat el debat sobre el model urbà en l’àmbit dels moviments socials dels

últims anys. En aquest sentit, és premonitori el treball de documentació del patri-

moni arquitectònic industrial realitzat per Xavier Basiana i Jaume Orpinell,

Barcelona, ciutat de fàbriques, que es publica en forma de llibre autoeditat l’any

2000. És simptomàtic que aquesta possibilitat de llegir el patrimoni industrial

d’una manera complexa i positiva no s’hagi produït fins al moment en què té lloc

aquesta «centralització» de la perifèria. Aquest llibre és també un símptoma del

sorgiment d’una mobilització social àmplia a favor del patrimoni industrial al

Poblenou, que es converteix en un moviment social de gran impacte al llarg del

2004, quan els efectes de la transformació de la zona (incloent-hi el 22@)

comencen a traduir-se en enderrocaments d’edificis industrials emblemàtics i la

destrucció del llegat històric comença fer-se molt evident. En aquest moment

posterior al 2004, la campanya pel patrimoni industrial, que ha tingut l’epicen-

tre a Can Ricart, s’ha constituït en l’avantguarda d’un moviment ciutadà. En

aquest context, les fotografies de Basiana i Orpinell esdevenen una icona de 

l’actual lluita social per la ciutat. 

Aquests treballs, amb les seves pròpies contradiccions i en nom d’una eficà-

cia comunicativa, busquen crear fissures en la imatge de consens i intenten

posar de manifest les deficiències, contradiccions i mites inherents al model 

terciari neoliberal. Alhora, són simptomàtics de les demandes de la societat civil
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ció gràfica del Fòrum, així com els llibres oficials sobre el mateix Fòrum o al-

gunes de les exposicions que s’hi duen a terme, com Noves Barcelones o

Barcelona in progress.20 Dels diversos llibres fotogràfics destinats al turisme glo-

bal que proliferen al voltant del 2004, potser el més emblemàtic i de circulació

més massiva (en diverses edicions i múltiples idiomes) que promou aquesta

imatge de ciutat-postal és Barcelona palimpsest,21 publicat per una editorial

especialitzada en postals, que també edita les postals de la ciutat de més gran

difusió en l’actualitat. 

Alguns treballs fotogràfics han registrat críticament la transformació de

Barcelona després dels Jocs Olímpics, el procés de superació del model urbà

socialdemòcrata dels anys vuitanta, i han procurat visualitzar la ciutat naixent 

en clar antagonisme amb la propaganda institucional. En aquest sentit, el pro-

jecte col·laboratiu de Craigie Horsfield, La ciutat de la gent, que es va exposar 

a la Fundació Antoni Tàpies el 1996, se’n pot considerar el precursor. Iniciat 

el 1995, era una resposta a l’enginyeria del consens promoguda des de

l’Administració local (i, més en concret, a l’exposició homònima sobre Barcelona

que l’Ajuntament va presentar al Maremàgnum a la primavera del 1995).

Enfront d’una imatge oficial populista, falsament reconciliada i homogeneïtza-

dora de la vida urbana, el projecte de Horsfield examinava, mitjançant grans

ampliacions en blanc i negre, la situació d’algunes zones perifèriques de la ciu-

tat, en especial Nou Barris, i mirava d’oferir un testimoniatge històric de les clas-

ses subalternes a la Barcelona postolímpica. 

El treball de Horsfield es pot entendre com una primera crítica a la «urbanalit-

zació» i com el símptoma d’un canvi històric en la percepció local del fenomen

urbà des del camp artístic. A la meitat de la dècada dels noranta, diversos tre-

balls fotogràfics van posar la seva atenció en la transformació local de la vida 

i l’entorn metropolitans i van contribuir a una proliferació d’imatges crítiques,

que s’accentua a mesura que avança la dècada. 

El 1994, Xavier Ribas va començar a documentar fotogràficament els usos

privats informals de zones residuals o perifèriques en moments de lleure. Les

seves fotografies testimonien una nova percepció de l’experiència urbana de la

ciutat policèntrica i de l’anomia de les antigues perifèries convertides en nous

centres, però que manquen, tanmateix, del gruix formal i històric de la densitat

urbana acumulada. Aquesta anomia urbana de la ciutat difusa es reflecteix així

mateix en les fotografies de Jean-Marc Bustamante sobre Barcelona, on ha vin-

gut a treballar des de final dels anys vuitanta. Inicialment atent a les zones subur-
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A final del 2006, vam iniciar des del MACBA un projecte fotogràfic que conti-

nuava una línia d’investigació que el museu havia posat en marxa al comença-

ment d’aquesta dècada. Aquesta línia d’investigació va néixer amb l’objectiu

d’obrir espais de debat i d’experimentació entorn de la condició del museu com

a espai públic i del seu paper dins la ciutat, sempre en diàleg amb els moviments

socials i buscant la manera d’intervenir en el centre dels grans debats metropo-

litans de cada moment. 

En aquests últims anys, i de la mà de les tecnologies digitals, hem vist una

eclosió de pràctiques documentals i arxivístiques en l’art contemporani. Estem

assistint a un gir documental o a un gir arxivístic? El nostre projecte de l’estudi

fotogràfic de Barcelona i de l’exposició Arxiu universal se situa, d’una manera

obertament polèmica, en aquest context. 

D’una banda, ens sembla que cal defensar una comprensió històrica de

les pràctiques i debats sobre el document, comprensió que cal situar en la

llarga durada dels grans debats de l’art modern i les seves qüestions encara

obertes. 

De l’altra –com hem anat insistint d’un manera continuada des del Museu

tots aquests anys–, creiem que cal resistir la sobreestetització i la falsa polititza-

ció de les pràctiques artístiques, i insistir en la necessitat de reinventar constant-

ment l’ancoratge social i polític d’aquestes pràctiques. L’autonomia i la legitimi-

tat del camp artístic han de ser constantment reinventades, mai no és un espai

guanyat per endavant. Aquesta és la nostra manera d’entendre la crítica institu-

cional: com la necessitat permanent de construir la legitimitat de les pràctiques

a través de la relació significativa d’aquestes pràctiques amb problemàtiques 

i situacions socials que van més enllà del camp artístic. Això comporta la neces-

sitat de mantenir una tensió entre l’experimentació artística, el saber social i l’ac-

ció política. Aquesta tensió s’ha de mantenir no resolta per ser significativa i ha

de saber resistir la inevitable monumentalització i fetitxització a què es veu sot-

mesa tota acció artística en l’esfera pública. Dins la cultura moderna, el docu-

ment és un espai paradigmàtic per produir aquesta tensió, precisament per la

seva condició elusiva com a art, d’un art que es resisteix a ser-ho. 

Aquest projecte està promogut com una forma d’interpel·lació pública a tra-

vés de l’apropiació del model de la missió o el survey fotogràfic, històricament
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per un debat obert sobre el model urbanístic i d’una desconfiança sobre les con-

seqüències socials d’una possible crisi o fracàs del model de la ciutat terciaritza-

da i extravertida. Aquesta desconfiança social es veu corroborada a la fi del

2004 per l’escàs èxit del Fòrum, tant en la seva condició d’esdeveniment cultu-

ral convincent i atractiu per a amplis públics, com en la seva condició de motor

econòmic de la ciutat. 
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Els canvis tecnològics de les darreres dècades, juntament amb la globalitza-

ció de l’economia, han comportat una gran transformació dels sistemes labo-

rals. Els límits entre «amos» i «treballadors» s’han modificat. Hi ha noves formes

d’organització i divisió del treball i també noves combinacions de les velles: el

sistema de fàbrica i de grans empreses és ben viu i vigorós a la metròpoli, el cor

de la ciutat batega també al ritme d’autònoms, subempleats legals i il·legals, tre-

balladors domèstics i petites empreses de professionals, de vegades autoexplo-

tats. Ni les classes subalternes ni les classes mitjanes són ara com eren fa tan

sols quinze anys. També s’han modificat les xarxes de poder, tot i que en menor

mesura. La continuïtat d’una elit no gaire nombrosa en els diferents camps eco-

nòmics, socials, polítics i culturals és un dels trets destacats de Barcelona.

Tanmateix, la globalització comença a fer-se notar, de vegades amb manifesta-

cions inesperades. Una de les més recents, l’entrada en bloc de l’empresariat

xinès barceloní a la Cambra de Comerç. 

Els treballs d’Ahlam Shibli i Marc Pataut aborden la representació del treball,

que ha estat el costat reprimit en la imatge pública de la ciutat. Shibli documenta
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patrocinat per òrgans governamentals. Aquest gest d’apropiació planteja inter-

rogants al model dominant en el govern de la ciutat. El survey neix amb la volun-

tat de construir la imatge de la ciutat emergent en una època de grans transfor-

macions, en què aquesta imatge és difícil de visualitzar. Igual que en altres

moments clau anteriors, el survey ha estat el mitjà per formalitzar el sorgiment

de nous subjectes històrics en moments d’inflexió. A diferència dels anys cin-

quanta i seixanta, al zenit d’un procés d’industrialització i d’expansió urbana,

avui Barcelona no disposa d’una imatge forta que visibilitzi els processos en curs

i que proporcioni eines a les noves majories urbanes per entendre l’abast de les

transformacions, les oportunitats i els dilemes que es presenten, i entendre què

hi ha de nou i de singular en el procés. En aquest sentit en concret, encara no en

tenim imatges i, per tant, no som capaços de comprendre el procés de desbor-

dament del marc metropolità establert al segle XX i la necessitat d’un model i un

projecte urbans nous.

Aquest estudi fotogràfic de Barcelona s’ha inspirat en els grans models his-

tòrics precedents, des de la Mission Héliographique del 1850 fins a la Mission

de la DATAR del 1980, passant pels múltiples projectes individuals i institucio-

nals dels quals hem intentat donar compte en l’exposició. Busca les imatges

del nostre temps, superant les poderoses i perdurables icones de meitat del

segle XX. La seva pregunta central podria equiparar-se a la que ha formulat

recentment Joan Ramon Resina en el seu llibre sobre la imatge de Barcelona:

«Quan creua la ciutat el límit amb allò que ja no és i esdevé una altra cosa, una

ciutat diferent?»22

El mètode de treball parteix d’una selecció de polaritats urbanes específi-

ques, que són la confluència de territoris, processos històrics i tendències-

subjectes emergents, que es proposen com a objecte d’estudi a uns autors

concrets. No es tracta d’un mer enfocament topogràfic, sinó de produir imat-

ges eloqüents de la temporalitat dels processos històrics, donar compte dels

processos emergents i situar-los dins la trajectòria del segle XX. La investigació

s’ha organitzat en tres grans eixos: Treballs i poders, Confluències i dispersions

i Representacions. 

Aquesta part del projecte analitza els canvis en les relacions entre economia, for-

mes de treball i xarxes socials. 
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llatins a les grans ciutats nord-americanes. Més enllà dels tòpics mediàtics en

què aquesta organització s’ha vist involucrada, la seva legalització com a asso-

ciació cultural planteja interrogants sobre les formes d’organització i representa-

tivitat de les xarxes socials emergents, que ja no tenen res a veure amb les for-

mes tradicionals d’organització del suport i la solidaritat de les classes populars 

o treballadores. 

Aquesta segona part de l’estudi fotogràfic se centra en els canvis en les nocions

de centre i perifèria de la ciutat, nocions espacials que també expressen rela-

cions d’hegemonia i subordinació. 

Els canvis d’escala comporten sempre canvis qualitatius, a més dels quanti-

tatius. El procés de recosit urbanístic que ha tingut lloc en els darrers vint-i-cinc

anys ha fet del cor de Barcelona un gran centre metropolità que s’estén fins i tot

més enllà dels límits del municipi. Al mateix temps, han aparegut subcentres

metropolitans: cors urbans amb tota mena d’espais i activitats. Tanmateix,

aquesta activitat recentradora d’una metròpoli que, sota el franquisme –durant

els anys del desarrollo sense democràcia–, havia crescut d’una manera extensi-

va, té com a revers la ràpida expansió de la ciutat difusa. Un urbanisme dispers

que, entre condominis d’alt estànding, cases aparellades de classes mitjanes 

i antigues urbanitzacions precàries que ara s’habiten de manera permanent, ha

creat un espai difícil de comunicar i d’equipar, molt dependent del transport pri-

vat. Un espai que si, en alguns casos, pot conciliar els avantatges de la ciutat i del

camp, en molts altres és una suma de desavantatges difícilment sostenible en

termes ecològics i pressupostaris. Són extensions de baixa densitat marcades

per una gran homogeneïtat social, siguin riques o pobres, que han proliferat

com a resultat d’una ideologia antiurbana que preconitza viure prop de la ciutat

com si no se’n formés part i, sobretot, com a resultat de l’encariment desaforat

del preu de l’habitatge: aquesta ha estat fins ara l’autèntica creu de la transfor-

mació metropolitana.

Una de les característiques de la transformació dels centres històrics

aquests últims anys és el fet d’haver-se convertit en espais per al turisme de

masses i haver sobresimplificat els trets històrics tradicionals locals en una

expressió purament comercial. És el cas de la Rambla, l’espai públic per

excel·lència de Barcelona, fotografiada aquí per William Klein, que mostra els
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el treball domèstic dels cuidadors, en general treballadors joves immigrants,

sovint en una situació precària o il·legal, que cuiden gent gran. El treball domès-

tic ha deixat de ser un privilegi de les classes altes i s’ha convertit en una neces-

sitat creixent de les classes mitjanes i treballadores davant els dèficits dels siste-

mes de benestar i la dissolució progressiva del model familiar. 

El treball industrial –en aquest cas, la cadena de muntatge de l’empresa

automobilística SEAT– continua essent un dels pilars de l’economia metropoli-

tana, malgrat els processos de desindustrialització i les noves retòriques de 

l’economia del coneixement i de serveis. En contra d’aquest tòpic, la indústria

constitueix encara una realitat econòmica fonamental, les condicions de la qual

s’han sofisticat tecnològicament, però que continua necessitant la mà experta

dels treballadors qualificats. 

Les transformacions dels pols econòmics de la ciutat tenen avui el seu eix

geogràfic i simbòlic en la gran transformació de l’aeroport i el seu entorn, als vol-

tants de la desembocadura del riu Llobregat, que inclou la zona logística i el port

en procés de gran ampliació. A les últimes dècades s’ha radicalitzat el procés de

globalització dels fluxos del capital i algunes empreses locals tradicionals han

esdevingut multinacionals. Mentre que David Goldblatt mostra l’especificitat i la

materialitat dels processos vinculats al moviment i transport de mercaderies

dins l’entorn de l’aeroport, Allan Sekula ha documentat el cicle del gas com a

metàfora de l’economia globalitzada, dels fluxos líquids o gasosos d’una època

en què els processos macroeconòmics s’han fet tan complexos que són difícil-

ment traduïbles en imatges. Aquests dos artistes proven de traduir la materiali-

tat d’aquests processos i d’evidenciar les formes de treball que impliquen. 

Les imatges realitzades per Patrick Faigenbaum, Sandra Balsells i Jean-Louis

Schoellkopf mostren la dimensió social dels agents econòmics de la ciutat, així

com l’aparició de noves formes de xarxes de solidaritat i suport. Faigenbaum

presenta retrats de la classe emprenedora, l’elit política i econòmica, que es

caracteritza per formes d’autoreproducció del poder polític, social i econòmic de

fort arrelament, en les quals el cicle educatiu hi té un paper important. Així,

aquests últims anys, l’IESE s’ha convertit en una escola privada de negocis d’àm-

bit mundial, ben arrelada a la xarxa educativa religiosa local, que ha estat en

bona mesura la que ha assumit la formació de les classes dirigents dins la histò-

ria de la ciutat. Contrastant amb aquest context marcat per la continuïtat, ressal-

ta el dinamisme dels canvis socials i l’exemple dels Latin Kings, una nova forma

d’organització cultural que sorgeix de les bandes integrades per immigrants 
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inversa, un urbanisme de baixa densitat inspirat en els suburbis nord-americans,

de cases adossades o de condominis. 

Invocant les virtuts d’una vida aparentment rural i l’ordre social en una comu-

nitat en la qual tothom es coneix, ja fa més d’un segle que en el món anglosaxó

es van fomentar els models urbans de baixa densitat per absorbir el creixement

de les metròpolis. Ens trobem, doncs, amb una ciutat difusa, una urbanització

que no fa ciutat, que ha crescut en paral·lel a la formació d’una Barcelona central

cada cop més articulada. Xavier Basiana i Ana Muller han fotografiat aquest

urbanisme en zones del Vallès i de la serra de Collserola.
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efectes de la indústria del turisme. Un altre exemple d’un nou tipus de centre

urbà són els centres comercials que han proliferat a l’àrea metropolitana des

dels noranta, i que es caracteritzen per la descontextualització històrica i per ofe-

rir un tipus d’espai públic genèric, ahistòric, que en realitat no és públic sinó que

està privatitzat. Andrea Robbins i Max Becher han utilitzat el vídeo per enregis-

trar el seu pas per alguns d’aquests espais. 

L’aparició de noves centralitats és un procés característic de la transforma-

ció de la ciutat al llarg de les últimes dècades. La realitat metropolitana de la

Barcelona d’avui és la d’una ciutat policèntrica. Una de les formes emergents

d’aquest policentrisme és la que té a veure amb els nous focus econòmics vin-

culats a les xarxes econòmiques internacionals orientals. Més enllà de qüestions

ètniques, l’aparició d’aquests focus denota la insuficiència de les aproximacions

multiculturalistes o en termes migratoris a les actuals transformacions socials 

i econòmiques de la ciutat. Gilles Saussier ha fotografiat les configuracions difu-

ses de les noves xarxes econòmiques xineses a Barcelona. 

Als anys seixanta i setanta, les perifèries urbanes es caracteritzaven pel crei-

xement no planificat i pels polígons i el model de ciutat-dormitori, com una

manera d’abordar el problema de l’habitatge per a les classes treballadores en

una època de gran creixement immigratori. 

En els primers temps dels polígons d’habitatge, les notòries insuficiències

urbanístiques i d’equipaments es van sumar a les rigideses d’una forma urba-

na que, en nom de la separació de funcions, tendia a suprimir el carrer com 

a lloc de la complexitat i de l’atzar, que són dues qualitats fonamentals de la ciu-

tat. Els polígons van néixer amb mala fama. Amb el pas del temps, però, la llui-

ta dels seus habitants va aconseguir que s’urbanitzessin i s’equipessin, la tinen-

ça en propietat del pis ha donat una seguretat relativa en períodes de crisi

econòmica i les comunicacions han millorat. La vida al polígon ha estat així una

manera dura, però efectiva, d’incorporació a la ciutat i a la ciutadania per 

a molts milers de barcelonins. Per bé que amb sort desigual: si en alguns casos

fins i tot es veuen els efectes d’una excessiva revalorització recent a l’empara

de les millores urbanístiques –com a l’àrea del Besòs–, en d’altres zones de la

metròpoli encara s’està a l’espera de deixar de ser polígon per passar a ser, sim-

plement, ciutat. 

Xavier Ribas ha fotografiat alguns dels polígons emblemàtics en el seu estat

actual. Com a contrapartida a aquest model històric d’urbanització perifèrica

d’alta densitat, als noranta va començar a proliferar a Barcelona una concepció
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del per a les reelaboracions posteriors de la història de la ciutat. Hans Peter

Feldmann ha documentat la situació actual del Raval, rastrejant les restes 

de l’antic i mític Barri Xino, els llegendaris baixos fons de Barcelona. Lothar

Baumgarten ha registrat els monuments de l’arquitectura industrial en el trànsit

del segle XIX al XX, al Poblenou i a d’altres zones de la ciutat. Avui el debat sobre

el patrimoni industrial no és sols una reivindicació de la memòria obrera de la

ciutat, sinó també una reflexió sobre el model d’economia productiva que es

configura i els seus efectes socials. Finalment, Manolo Laguillo ha fet un viatge

per un tram significatiu de la Gran Via –des de la plaça d’Espanya fins a la nova

plaça d’Europa– que és un viatge en el temps, un viatge a través de les esceno-

grafies urbanes, les maneres de dissenyar els espais públics de masses a

Barcelona des de l’inici del segle XX fins a l’inici del segle XXI.
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Aquesta tercera i última part de l’estudi fotogràfic és una aproximació a alguns

dels llocs històrics emblemàtics de la ciutat, llocs que n’han esdevingut icones. 

Les nocions de patrimoni i paisatge no han fet més que ampliar-se des dels

temps de la revolució industrial. A Barcelona, després de l’operació de rescat

d’alguns grans edificis gòtics a mitjan segle XIX, davant l’impacte de l’enderroc

de Santa Caterina i de la construcció d’una nova avinguda burgesa al Passeig de

Gràcia, la formalització de grans espais amb voluntat representativa ha anat

molt lligada als esdeveniments internacionals que han anat conformant la ciu-

tat: 1888, 1929, 1992. En el cas del 1888 i del 1992, va predominar la volun-

tat de dissenyar nous elements i espais públics qualificats per consolidar el teixit

urbà. El component escenogràfic va ser, en canvi, molt més destacat en la idea-

ció de la segona exposició a Montjuïc, gestada enmig de la convulsa història

barcelonina del primer terç del segle XX i finalment celebrada l’any 1929. Quasi

un segle després, la febre retòrica sembla instal·lar-se de nou a la ciutat, amb 

iniciatives com la plaça d’Europa, una vasta operació ja en marxa sense que exis-
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