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Aquest projecte, treball de fi de grau, va començar fa 
molts mesos. Ha passat per moltes etapes i enfoca-
ments diferents. Ha costat molt arribar a aquest punt 
en el qual et poses a escriure la memòria i a més a 
més en estat de confinament. Donat que el pensament 
inicial del projecte no és viable en la situació actual, 
s’aprofita aquesta situació excepcional per fer-li un gir 
i s’espera que això en comptes de ser una limitació, 
aporti un altre enfocament diferent del previst i més 
adient dins del moment que estem vivint. 
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#Fotografía #Postfotografía #Editorial #Digital #Quotidianitat

La fotografia va néixer com una eina aparentment ob-
jectiva, utilitzada en l’àmbit científic com a eina de docu-
mentació, ja que era capaç de captar el món de la manera 
més fidel possible. Però arribats a aquest punt i després 
de molts debats al llarg de la història de la fotografia, po-
dem afirmar que avui en dia els seus valors fonamentals 
han patit una transformació abismal.

A principis dels anys noranta neix un terme que defi-
neix aquesta nova condició de les imatges, la postfoto-
grafia, tot i que no serà fins una dècada més tard, amb la 
revolució digital d’internet, les xarxes socials i els telèfons 
mòbils, que es consolidi aquesta nova era postfotogrà-
fica. Però aquesta nova era, no només afectarà la pràc-
tica fotogràfica sinó tots els aspectes de la nostra vida, 
una nova manera d’entendre el món, caracteritzada per la 
instantaneïtat, la globalització i la desmaterialització, i en 
aquest nou paradigma la imatge tindrà un paper clau en la 
nostra quotidianitat formant part de les nostres relacions 
i la nostra manera de comunicar-nos. Aquest tipus de re-
lacions a través de les pantalles s’han vist encara més 
emfatitzades durant el confinament a causa de la covid 
19, fet que ha significat un gir inesperat a l’enfocament del 
projecte impulsant a redefinir-lo amb noves alternatives 
creatives.

Aquest projecte pretén reflexionar sobre la relació que 
tenim amb la fotografia en el nostre dia a dia en aquest 
nou paradigma sociocultural ple de pantalles i de dispo-
sitius fotogràfics. Tot el contingut queda recollit en una 
publicació en format llibre de butxaca que inclou el marc 
teòric i un seguit de fotografies creades a partir de les 
reflexions extretes de la investigació. 
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Abstract

Fotografia

Del grec “phos” (llum) y “grafis” (escriure)
L’art d’escriure amb la llum.



L’objectiu d’aquest projecte és reflexio-
nar sobre la nostra relació amb la imatge en 
la quotidianitat a través de la fotografia. Un 
exercici que aporti una mirada reflexiva cap 
a la nostra relació amb el fet de fotografiar i 
consumir imatges i en com ens relacionem a 
través dels entorns digitals.

Per dur a terme aquest projecte s’ha utilit-
zat el mètode qualitatiu que implica per una 
banda el coneixement teòric sobre el tema en 
qüestió, acompanyat d’una experiència prò-
pia per tal de treure unes conclusions a través 
de la lògica i el raonament deductiu. Per tant, 
primer s’ha plantejat una idea i s’ha recopi-
lat la informació necessària per a fer-ne una 
anàlisi i interpretar-la, és a dir, s’han analitzat 
diferents visions sobre el tema proposat per 
tal d’extreure’n una conclusió pròpia i poder 
materialitzar el coneixement adquirit en una 
peça gràfica, en aquest cas fent també ús de 
la imatge. 

Sempre m’ha agradat la fotografia, em 
sembla inquietant la necessitat constant que 
tenim de fer fotos de tot el que ens envolta 
i a compartir-ho amb els altres. Fa uns anys 
vaig recuperar una Nikon del meu pare que 
tenia guardada al traster, em vaig apuntar a 
un curs de fotografia per a principiants i des 
d’aquell moment ja no he deixat de fer i d’ad-
mirar la fotografia. D’altra banda vivim en un 
context en què la nostra sensibilitat i la nostra 
quotidianitat, estan afectades per la tecnolo-
gia i els entorns digitals i això ha transformat 
la nostra manera de comunicar-nos i durant 
el confinament encara s’ha vist més eviden-
ciat. Així que em va semblar una oportunitat 
interessant per fer un projecte que parlés so-
bre fotografia però plantejat des d’un context 
diferent del que estic acostumada. 
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UN CANVI DE 
PARADIGMA

La fotografia representa un dels descobriments més 
importants de la història, ja que és indispensable per 
entendre la realitat contemporània. 

L’inici d’aquesta tècnica va coincidir amb un període 
de grans canvis, l’era de la industrialització, a mitjans 
del segle XVIII fins a mitjans del XIX. Aquest període 
de grans revolucions i descobriments va alterar la so-
cietat que es coneixia fins al moment i va marcar el 
desenvolupament de les societats posteriors. Aquesta 
es va anar mecanitzant cada vegada més, passant del 
treball manual a la producció en sèrie, l’aparició de les 
màquines va transformar els aspectes polítics, econò-
mics i socials de la població. Però això va suposar que 
la societat es dividís en classes socials molt desiguals 
fent que la societat es fracturés en dos: el proletariat 
i la burgesia, fomentant així l’aparició dels moviments 
obrers que lluitaven en contra de la desigualtat. Les zo-
nes industrialitzades generaven molta riquesa, ja que 
es va incrementar el rendiment de la feina però a la ve-
gada els costos de producció eren més baixos, així que 
produir era molt més econòmic que abans. També es 
van desenvolupar les vies de comunicació i els mitjans 
de transport entre diferents països, fet que va facili-
tar les migracions i l’augment de població en les grans 
ciutats, i amb tot això també es va instaurar el capita-
lisme en la majoria de països posant fi a altres fórmules 
econòmiques que havien existit fins al moment. 

Coincidint amb aquest moment de transformacions 
socials i de desenvolupaments tecnològics, l’any 1824 
Joseph Niépce inventa el primer procediment fotogrà-
fic utilitzant betum de judea sobre una placa de pla-
ta, i posteriorment l’any 1835 Louis Daguarre realitza 
el primer daguerreotip a França (Colorado, 2013), a la 
vegada que William Fox Talbot crea el seu primer ca-
lotip a Anglaterra. Tot i que és important esmentar que 
hi va haver moltes altres persones que van contribuir 
que això fos possible però quasi mai són mencionats 
en la història de la fotografia, sobretot en el cas de les 
dones. 

Els primers anys de la fotografia van estar marcats 
per la necessitat de millorar la tècnica, ja que els temps 
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Un canvi de paradigma Un canvi de paradigma

“No es que ese nuevo mundo vaya 
a tener un impacto tremendo sobre la 
imagen, sino que es precisamente la 
imagen lo que va a constituir la fibra 
principal de ese mundo.” 

(Fontcuberta, 2020, p.31)
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d’exposició necessaris eren exageradament llargs i di-
ficultaven sobretot el procés a l’hora de fer un retrat. 
Però per altra banda, tot i ser una tècnica en procés 
de millora, es va popularitzar molt ràpidament, encara 
que en un inici econòmicament no era accessible per a 
tothom. Amb el temps també van aparèixer les primeres 
càmeres fotogràfiques comercials, que s’anaven millo-
rant per tal d’aconseguir processos cada vegada més 
ràpids i eficients, fent servir òptiques que tenien més 
capacitat per captar la llum i plaques que reaccionaven 
més ràpidament a la llum per tal d’aconseguir temps 
d’exposició més curts.
Gràcies a l’alliberació de la patent del Daguerreotip la 
fotografia va viure una expansió mundial sense prece-
dents i a la vegada aquest fet va ajudar al seu desen-
volupament. 
En la primera etapa de la fotografia, aquesta es feia ser-
vir molt en el camp científic com a tècnica de registre i 
documentació perquè era capaç de reproduir la realitat 
de forma veraç, però per altra banda requeria processos 
molt precisos i material molt especialitzat. Així que fins al 
moment la fotografia havia estat només a l’abast d’uns 
pocs, majoritàriament homes amb coneixements espe-
cialitzats i en funció de la seva classe social, però amb 
la introducció de la càmera Kodak al mercat (Colorado, 
2016b), a principis del segle XX, la fotografia s’expandeix 
exponencialment i en aquest nou context es comencen 
a crear noves formes d’expressió visual molt relaciona-
des amb àmbits més quotidians i amb una intenció molt 
més vinculada amb els records de moments familiars, 
és en aquest punt, segons explica Edgar Gómez (2012) 
en el seu article “La fotografía digital como una estética 
sociotécnica: el caso de la Iphooneografía”, que es co-
mencen a establir certes divisions entre les diferents vi-
sions de la fotografia, separant entre fotògrafs amateu-
rs i professionals, fotografia artística, fotoperiodisme… 
Amb el temps aquestes divisions es van anar fent cada 
vegada més evidents i es van anar delimitant una sèrie 
de cànons tant estètics com formals. 

En el camp artístic, la fotografia utilitzava les estra-
tègies de la pintura, així és com Henry Peach Robin-

son treballava en el seu procés creatiu.  Primer feia un 
esbós de la imatge que volia aconseguir amb la càme-
ra i després la capturava. També fotògrafes com Julia 
Margaret o Clementina Hawarden, realitzaven les se-
ves fotografies a partir de narratives escenificades per 
posteriorment ser capturades amb la càmera. Aquesta 
manera de fotografiar amb un objectiu més artístic i ex-
pressiu es coneix com a pictorialisme (Colorado, 2016a).

Com he dit anteriorment la fotografia va coincidir amb 
una etapa de grans revolucions i descobriments en la 
qual el consumisme va començar a estar molt present 
gràcies a l’inici de la producció en massa i l’expansió 
de les empreses. Amb tot això la fotografia es va con-
vertir en una “necessitat” més de la societat. I amb això 
abandona el rol científic que fins aleshores havia pro-
tagonitzat i es converteix en un producte d’entreteni-
ment. I amb l’aparició de les càmeres de petit format 
accessibles per la gran majoria la fotografia comença 
una nova etapa d’expansió. A causa d’aquesta expansió 
massiva ja no era exclusiva de fotògrafs professionals i 
neix un nou gènere fotogràfic conegut com a fotografia 
vernacla (Colorado, 2016b), un tipus de fotografia ama-
teur que capturava imatges de la vida quotidiana: fotos 
de viatges, familiars, amb els amics… amb això cada 
vegada més creixia la fascinació per aquesta tècnica 
que et permetia crear, conservar i admirar tots aquells 
moments fotografiats. 

Fent un salt en el temps, al segle XX, l’aparició de la 
tecnologia digital va suposar una revolució en molts 
àmbits que també va afectar la pràctica fotogràfica. 
Aquest context va suposar gairebé del tot la substitució 
de la fotografia analògica per la fotografia digital. Amb 
l’aparició de nous sistemes de comunicació via inter-
net com les xarxes socials, els sistemes de distribució i 
consum de les imatges també fan un gir substancial, se-
gurament també donat per la incorporació de la càmera 
en els telèfons mòbils. Tot aquest context ha provocat 
que ens trobem en un moment de sobreproducció foto-
gràfica i de molt fàcil accessibilitat.
“La gente consume fotografías. Ha dejado de mirarlas.”  
(Kessels citado en Crespo, 2017) “Vivimos en una época 
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en la que vemos más imagenes antes de la hora del al-
muerzo que las que alguien del siglo XVIII veía en toda 
su vida.” (Kessels citado en Fanjul, 2017). 

És degut a la presència de la càmera com a dispo-
sitiu d’ús quotidià i a aquest nou context digital que la 
fotografia ha adquirit una nova dimensió. Tot i que se-
gueix prenent importància la necessitat d’expressió a 
través de la mirada fotogràfica, aquesta pràctica ha pa-
tit un canvi en relació amb la materialitat de les imatges 
i en la seva funció social. Com menciona Joan Font-
cuberta (2011), promotor del concepte postfotografia 
del qual parlarem més endavant, la fotografia avui en 
dia s’ha convertit en un llenguatge més. Amb el temps 
la fotografia ha deixat de pertànyer a uns pocs, s’ha 
democratitzat, de manera que tots som productors 
d’imatges i a la vegada consumidors. A més a més, tot 
aquest nou context digital, d’internet i la possibilitat de 
la postproducció, ha provocat nous usos i estètiques 
de la imatge, com diu Hito Steyerl (2008), considerada 
una de les artistes actuals més rellevants en el camp 
del videoart, en el seu assaig “La imagen pobre”: 

És a dir, la incorporació de la càmera al telèfon mòbil 
suposa un abans i un després en la història, perquè no 
només tens un dispositiu que et permet comunicar-te 
de forma instantània, sinó que a més a més et dóna 
la possibilitat de capturar imatges de forma immediata 
per després mirar-les, escollir-les, retocar-les, esbo-
rrar-les i enviar-les a l’instant. 

Aquest és un dels perills més grans del món digital, el 
fet que tot sigui tan instantani i a la vegada fugaç fa que 
no tinguem temps de reflexionar sobre els continguts 
que consumim. 

Per això és necessari mencionar l’obra de John Ber-
ger, crític d’art, pintor, un dels escriptors més recone-
guts de la seva època i l’autor de “Modos de ver”, on 
analitza com la nostra forma de mirar afecta a la mane-
ra que tenim d’interpretar les coses. 

Segons Berger (2016) el procés de mirar és molt 
menys espontani del que tendim a creure, ja que l’acte 
de mirar depèn dels nostres hàbits i convencions. Per 
això és important fer un exercici per tal de veure allò 
que coneixem com una cosa estranya i així poder ad-
quirir noves perspectives del que ens rodeja i del que 
creiem que coneixem. 

Al cap i a la fi, el que es proposa és que desenvo-
lupem una mirada crítica cap a allò que veiem i que 
intentem parar-nos a mirar tot allò que simplement ens 
passa per davant però no observem amb deteniment.

“Los nuevos sistemas de difusión de la in-
formación hacen que se consuman, de for-
ma inmediata los contenidos, en detrimento 
de los significados complejos, que necesi-
tan un mayor tiempo de reflexión y escucha. 
Ahora los contenidos han de ser lo más bre-
ves y simples posibles. Llegando incluso a 
distribuirse contenidos vacíos”. 

(Lombardía citada a Casillas, 2017)

Un canvi de paradigma Un canvi de paradigma

“La imagen pobre ha sido subida, descargada, compartida, 
reformateada y reeditada. Transforma la calidad en accesi-
bilidad, el valor de exhibición en valor de culto, las películas 
en clips, la contemplación en distracción. La imagen es libe-
rada de las palomitas del cine y los archivos y empujada a la 
incertidumbre digital a costa de su propia sustancia. [...] No 
solo está frecuentemente degradada hasta el punto de ser 
un borrón apresurado, es incluso dudoso que se le pueda 
llamar imagen. Solo la tecnología digital podría producir una 
imagen tan deteriorada ya desde el inicio.”
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La pantalla, el suport a través del qual consumim totes aques-
tes imatges, és clau en aquest nou context digital plantejat prè-
viament. D’alguna manera representa el punt d’inflexió d’aquest 
projecte, ja que durant el confinament les pantalles han estat molt 
presents en el nostre dia a dia i això ha portat a reflexionar sobre 
la fotografia en relació amb els entorns digitals.

Gilles Lipovetsky (Lipovetsky i Serroy, 2009), filòsof i sociòleg 
francès, a la seva obra “La pantalla Global”, ens parla sobre el 
sentit de la pantalla en la societat moderna. Ens situa en els ini-
cis de cinema, com a naixement de la pantalla moderna, fet que 
desencadena l’ús de la pantalla en tots els àmbits de les nostres 
vides.

El cinema neix a finals de segle XIX i segons Lipovetsky no es 
pot qüestionar que l’art de la gran pantalla ha estat amb diferèn-
cia l’art per excel·lència del segle XX. Però a mitjans de segle 
comencen a aparèixer altres mitjans de difusió de la imatge que 
acaben per implementar les pantalles en la nostra vida quotidiana, 
fins que als anys cinquanta comencen a formar part de les nos-
tres cases en forma de pantalles de televisió.

En les dècades següents les pantalles es multipliquen expo-
nencialment, apareixent així la pantalla de l’ordinador, del telèfon 
mòbil, dels videojocs, de les càmeres digitals... Però si això va 
representar un enorme canvi en la societat, en la dècada dels 
noranta, apareixerà una nova pantalla que acabarà de constituir 
aquesta nova era de la pantalla global: la pantalla digital i l’inter-
net. Aquesta nova pantalla va fer possible un fet que fins al mo-
ment havia estat inimaginable, la interconnexió permanent entre 
individus, que a diferència de la pantalla de televisió, en la qual la 
comunicació era unidireccional, permetia una comunicació mul-
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L’ERA DE LA 
PANTALLA

L’era de la pantalla

tidireccional en la qual els usuaris podien, no només rebre infor-
mació sinó interactuar amb aquesta.

Però el sorgiment d’internet també va transformar rotundament 
el sistema dels mitjans de comunicació de masses. Com expli-
ca la Leticia Rigat (2019), doctorada en Ciències Socials per la 
Universitat de Buenos Aires (UBA), en el seu article titulat “De lo 
fotográfico a la fotografía digital contemporánea: la imagen en el 
intercambio discursivo”, alguns discursos predeien que l’aparició 
d’aquests nous mitjans massius representaven el fi dels mitjans 
de masses com la premsa, la radio i la televisió i l’inici d’una nova 
era de les comunicacions. I tot i que avui en dia podem dir que 
això no s’ha complert del tot, sí que es pot afirmar que l’entrada 
a l’era digital ha suposat un enorme canvi en la producció, circu-
lació i recepció dels sistemes de comunicació. Per altra banda, 
també s’han produït canvis en la percepció que tenim del món i a 
la relació que tenim amb l’espai i el temps, ja que degut la imme-
diatesa i l’efimeritat són dos conceptes que descriuen a la per-
fecció aquest nou paradigma. En el cas concret de la fotografia, 
citant a Rigat (2019), als anys noranta s’inicia el debat al voltant de 
l’impacte de la digitalització sobre la pràctica fotogràfica analògi-
ca i s’anuncia l’arribada d’una nova era: l’era postfotogràfica.
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LA PANTALLA DE 
CINE

Una pantalla de fascinació. 
Un lloc màgic per les masses, 

un espai de distracció per les classes 
populars.

MITJANS MASSIUS
Un emisor per a millons de receptors

LES TRES GRANS 
ETAPES DE LA PANTALLA, 
SEGONS LIPOVETSKY

(Lipovetsky i Serroy, 2009)

La era de la pantalla
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LA PANTALLA DIGITAL
(INTERNET)

LA PANTALLA DE 
TELEVISIÓ

Una pantalla molt més petita que 
ocupa un espai important en la 
nostra quotidianitat i la nosotra 

forma de veure el món.

Una pantalla que ens ofereix la 
possibilitat d’interconexió permanent 

entre individus. Difumina els límits 
entre allò proper i allò llunyà.

INTERCONEXIÓ
Múltiples emisors i la possibilitat de resposta

La era de la pantalla

[21]
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“El exceso de imágenes nos lleva a esta 
contradicción. La hipervisualidad conduce a 
eso. No se trata de mirar, se trata de leer 
-como decía una de mis últimas piezas de 
2015- Las imágenes también se leen.”

(Lombardía citada a Casillas, 2017)

La postfotografia

LA POST-
FOTOGRAFIA

Cap.4.3

En el context esmentat anteriorment en el qual la fotografia tradicional 
pateix un canvi radical a causa de la digitalització de les nostres vides, 
sorgeix un concepte per designar aquest nou paradigma: la postfotogra-
fia. En part, aquest nou paradigma va ser causat per la creença que a 
causa de la digitalització la imatge perd la seva credibilitat, ja no té aquesta 
capacitat de registrar la realitat, el que havia estat el seu objectiu fins al 
moment. 

Joan Fontcuberta, artista, docent, teòric, crític i promotor d’art, conside-
rat el gran renovador de la fotografia a Espanya, s’ha convertit en un dels 
màxims exponents d’aquest terme. Segons Fontcuberta (2020), aquest 
nou context de massificació de les imatges ha canviat el nostre vincle amb 
elles. La seva hipòtesi és que “las imágenes que históricamente han sido 
mediaciones simbólicas entre nosotros y el mundo han pasado a cons-
tituir mundo. Y por lo tanto, hoy ya no vivimos en una realidad tangible, 
física, sino que vivimos en las imágenes.” 

Encara que algunes persones opinen que el món de les imatges re-
presenta la realitat convertida en ficció, altres creuen que hem arribat a 
un punt en què les imatges formen un nou món de realitat. Les imatges 
formen part de la nostra quotidianitat i van lligades a la nostra manera de 
pensar, la nostra forma de relacionar-nos amb el món i la nostra forma de 
comunicar-nos. Les imatges s’han convertit en un distribuïdor d’informa-
ció i en un llenguatge amb el qual ens expressem diàriament.

Com he mencionat anteriorment, tot aquest context ha provocat canvis 
en la naturalesa de la imatge, en els seus usos socials i en el lloc que ocu-
pa en les nostres vides. Avui en dia la fotografia forma part de la comuni-
cació de milers d’usuaris de xarxes socials, on la imatge gairebé sempre 
va acompanyada de la paraula, transformant-se en missatges molt pre-
sents en la quotidianitat (Rigat, 2019). Al llarg de la història els usos socials 
de la fotografia s’han anat qüestionant, des de tècnica de registre, a mitjà 
d’expressió, document, art ... Tots aquests debats han girat entorn de de-
finir les característiques pròpies de la fotografia per entendre quina és la 
nostra relació amb ella i com ens relacionem amb el món a través d’ella. 
“Por encima de todo, hay que entender el ciberespacio como una nueva 
manera de construir sujeto y de hacer sociedad” (Fontcuberta, 2020).

[25]

La postfotografia

“Ya no es una mediación de nosotros con el mundo sino 
que forma parte del mundo que nos resulta vital para el des-
empeño de nuestras actividades” (Fontcuberta, 2020).
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La postfotografia

La tecnologia avança a un ritme vertiginós i per con-
seqüència també ho fa el món visual. A banda del fet 
que aquest context tecnològic ha provocat un pano-
rama d’imatges efímeres amb una curta vida, el món 
digital també ha provocat una dicotomía entre la mate-
rialitat i la immaterialitat de la fotografia. 

Com explica Daniel Mayrit (2018), en el seu article 
“Para qué imprimir fotografías?”, la labor de preser-
var la cultura visual està històricament unida al paper 
de l’art, els museus s’encarreguen de conservar mit-
jançant col·leccions i exposicions tot allò que té el valor 
suficient per ser mostrat i conservat, tot i que aquí en-
trem en un altre debat. Segons explica, aquesta fórmula 
que serveix per donar valor a una determinada imatge 
va lligat al seu valor econòmic i aquest valor també va 
lligat a la seva condició matèrica perquè quan una imat-
ge està impresa (es converteix en un objecte), es pot 
vendre. 

Com s’ha mencionat a la introducció del projecte, 
durant l'època de la industrialització i la implementa-
ció del capitalisme, la fotografia es converteix en una 
eina d’entreteniment i en una necessitat de la societat. 
Però com explica Mayrit (2018), en el cas de la foto-
grafia analògica, cal tenir en compte dues situacions 
diferents. Per una banda la “lógica de la escasez”, la 
forma que té d’operar la imatge en el món de l’art, l’ex-
clusivitat li aporta més valor. I per altra banda, les imat-
ges dirigides a les masses busquen l’abundància, com 
més difusió tenen i a més gent arriben augmenten més 
de valor. Amb aquesta reflexió, argumenta que el valor 
sentimental que li podem arribar a donar al material im-
près no sempre passa amb els continguts de l’entorn 
digital, perquè estem tan rodejats de pantalles que ens 
mostren de forma frenètica tantes imatges que no arri-
bem a crear aquest tipus de lligams emocionals amb 
elles.

  Però no hem d’oblidar que tot i que el món en línia i el 
món fora de línia sembla que no tinguin res a veure, “lo 
que hacemos en un entorno online afecta cada vez más 
a nuestro entorno físico y viceversa.” (Mayrit, 2018).

Un dispar suposa un primer 
pas per, posteriorment, post- 

produir la imatge.

FOTOGRAFIA 
DIGITAL

FOTOGRAFIA 
ANALÒGICA

La imatge s’escriu, es forma 
a partir de línies de píxels. 

Cada píxel pot ser transformat de 
forma independent.

La imatge s’inscriu, 
es forma a partir de la projecció d’un 

reflexe òptic sobre la pel·lícula 
fotosensible.

Un dispar suposa el resultat 
definitiu de la imatge.
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“Sea lo que sea lo que ella ofrezca a 
la vista, y sea cual sea la manera em-
pleada, una foto es siempre invisible; 
no es a ella a quien vemos.” 

(Barthes, 1990)

[28]

UNA CONVERSA 
ENTRE BARTHES, 
SONTAG I DUBOIS

Cap.4.4

Barthes, Sontag i Dubois

En aquest capítol entrem en una reflexió més aviat 
filosòfica de la fotografia. Roland Barthes (1990), crític, 
assagista i semiòleg francès, en el seu llibre “La cámara 
lúcida”, es pregunta quins trets essencials té la fotogra-
fia que la distingeix de la resta de les imatges, el seu 
objectiu no és fer una simple anàlisi de la tècnica foto-
gràfica sinó que d’alguna manera pretén arribar a la seva 
essència.

“Sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista, y sea cual 
sea la manera empleada, una foto es siempre invisible; 
no es a ella a quien vemos.” (Barthes,1990)

En aquesta cita l’autor posa sobre la taula el fet que la 
fotografia sempre necessita alguna cosa o algú, allò que 
serà fotografiat, el que anomena el “referent”. Sembla 
que quan fem una fotografia capturem amb ella alguna 
espècie d’aura intangible d’aquell moment, cosa o per-
sona que hem fotografiat. Barthes ho explica com una 
dualitat que no es pot separar sense ser destruïda com 
el vidre i el paisatge, el bé i el mal, el desig i el seu ob-
jecte, segons ell, dualitats que podem concebre però 
no percebre, en aquest moment s’adona que per a ell 
aquesta és l’essència de la fotografia; i a aquesta cosa 
fotografiada, aquest referent, l’anomena l’Spectrum de la 
fotografia, “...porque esta palabra mantiene a través de 
su raíz una relación con <<espectáculo>;>; y le añade 
ese algo terrible que hay en toda fotografía: el retorno 
de lo muerto.” (Barthes, 1990). La fotografia ens permet 
recordar, reviure sensacions, conservar fragments de 
nosaltres, té la capacitat de suspendre el temps i centrar 
l’espai en un instant.

Segons Amparo Muñoz Murella (2018), psicòloga, fo-
tògrafa i investigadora a ANDANA fotografia, la imatge 
fotogràfica és una eina per rescatar de la memòria re-
cords oblidats que formen part de la memòria individual 
i col·lectiva. A més una imatge pot estimular a l’observa-
dor la capacitat de generar pensaments tan abstractes 
com els atribuïts al llenguatge escrit, per això com s’ha 
dit anteriorment la fotografia també fa la funció de llen-
guatge, es tracta d’una eina comunicativa.

Des d’un altre punt de vista, segons la Susan Sontag 
(2006), escriptora, filòsofa i directora de cine estatuni-
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denca i una de les dones intel·lectuals més destacades 
de la meitat del segle XX, “Una fotografía se considera 
prueba incontrovertible de que algo ha sucedido”. Son-
tag té una visió similar a l’esmentada anteriorment en la 
teoria de Barthes, en la qual segons ell sense referent no 
hi ha fotografia. Però la relació que estableix Sontag amb 
la fotografia i allò fotografiat, és una relació de coneixe-
ment i per tant, segons ella també de poder.

“La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la 
suposición de que existe, o existió algo semejante a lo 
que está en la imagen.” (Sontag, 2006).

Sontag també reflexiona sobre la veracitat de les imat-
ges, com s’ha esmentat anteriorment un tema que ha 
perseguit a la fotografia des dels seus inicis. Segons 
l’autora una fotografia és la prova que alguna cosa ha 
succeït però que tot i aquesta suposada veracitat, és 
evident que la manera en què cada fotògraf reflecteix 
la realitat està subjecta al seu gust i la seva consciència. 
(Sontag) També esmenta que l’ús social de la fotogra-
fia ha anat canviant al llarg de la història. En el seu inici 
l’utilitzaven una sèrie de dispositius incòmodes i cars i 
per tant, el seu ús quedava restringit a aquells qui s’ho 
podien permetre, no hi havia fotògrafs professionals ni 
tampoc aficionats a la fotografia per la qual cosa no tenia 
un ús social clar.

Per altra banda, Philippe Dubois (citat a Rigat, 2019), 
escriptor, periodista, crític i teòric de cine, en el seu llibre 
“El acto de fotografiar”, ens parla de la importància de 
l’acte fotogràfic, “Si hay en la fotografia una fuerza viva 
irresistible, si hay en ella algo que me parece de grave-
dad absoluta es que, con la fotografía, ya no nos resulta 
posible pensar la imagen fuera del acto que la hace po-
sible.” Segons Dubois la fotografia no és només el pro-
ducte d’una acció, ni un objecte delimitat en el seu en-
quadrament, sinó que representa un acte icònic. L’acte 
de fotografiar no es limita a la seva producció sinó també 
a l’acte de la seva recepció i contemplació. Dubois, igual 
que Sontag, també reflexiona sobre la versemblança i el 
caràcter documental de la fotografia, de la mateixa ma-
nera que Sontag entén que percebem la fotografia com 
una prova que confirma l’existència del que mostra.

Barthes, Sontag i Dubois

FER
(ACTE DE PRODUCCIÓ)

OPERATOR
(FOTÒGRAF)

EXPERIMENTAR
(ACTE DE RECEPCIÓ)

SPECTATOR
(ESPECTADOR)

MIRAR
(ACTE DE CONTEMPLACIÓ)

REFERENT
(ALLÒ FOTOGRAFIAT)

MODES D’APROPAMENT A LES IMATGES

Segons Barthes una fotografia pot ser 
objecte de tres pràctiques:

En relació amb:
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NARCISISMO 
DIGITAL

Cap.4.5

“La postfotografía es la fotografía adaptada 
a la actual vida on line. A su desarrollo se han 
venido a unir fenómenos como los selfie, 
sucesores del autorretrato, cuya justificación 
es la de certificar la presencia del Homo 
photographicus en el acontecimiento o en el 
escenario de la fotografía, expresión de una 
sociedad vanidosa y egocéntrica.”

(Fontcuberta citat a Espejo, 2015)

Narcisismo digital

LAS REDES SOCIALES

En relació amb “La pantalla global” de Lipovetsky (Lipovetsky 
i Serroy, 2009) sembla interessant esmentar aquesta obra de 
John William (1903) titulada “Eco i narcís”; com una metàfora 
de la societat actual de la pantalla a les xarxes socials i com 
ens mostrem a través d’elles.

Segons esmenta Gema Sánchez (2019), doctorada en psi-
cologia per la Universitat de Salamanca, en el seu article “El 
narcisismo digital: la incesante búsqueda del yo” (2019), vivim 
en una època en què els mitjans digitals han provocat un estat 
d’egocentrisme col·lectiu i narcisisme digital. 

“Publicamos, publicamos y publicamos…. lo que sea, cuan-
do sea, hasta momentos más íntimos para formar parte de la 
sociedad del espectáculo, esa en la que muchos mantienen 
la creencia inconsciente de que solo existen si pueden ser 
vistos y reconocidos.” (Sánchez, 2019).

Sens dubte, la fotografia, ha passat a formar part de la nos-
tra quotidianitat. Ho fotografiem tot, a totes hores, sentim la 
necessitat de compartir el que fem amb els altres sense parar, 
fins i tot de vegades mostrem situacions íntimes del nostre 
dia a dia, imatges que fins i tot ens fan qüestionar on hi ha els 
límits del que és públic i el privat en aquest nou context de les 
xarxes socials.

En aquesta societat hipermoderna en què vivim adquirim 
una nova relació amb l’espai-temps pel fet que el present està 
en canvi constant, és efímer i tendim a l’excés, aquest context 
es veu reflectit també en l’experiència que ens proporciona 
internet i les xarxes socials. El que Lipovetsky (2009) anomena 
la segona revolució individualista caracteritzada per l’autorea-
lització, l’hedonisme instantani i l’estetització de la quotidiani-
tat, identifiquem el benestar personal amb el plaer immediat 
potser és per això que sentim la necessitat de compartir tot 
el que fem a través dels entorns digitals, per aquell instant 
que ens proporciona benestar encara que no perduri en el 
temps i potser també per això, com diu Fontcuberta (citat a 
Pastoriza, 2017), la majoria d’imatges que circulen per la xarxa 
estan destinades a morir, perquè només tenen la funció de 
produir-nos aquell benestar momentani que a més a més ens 
fa sentir que estem presents en la societat.
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Diego Collado - Data Recovery 
(Fontcuberta, 2020, p.174)

Aquest projecte de Diego Collado reflexiona sobre la perdurabilitat dels 
suports digitals. Rescata fotografies eliminades i les recupera parcialment 
a través d’un software que crea patrons de píxels d’aquelles parts de la 
imatge que ja no es poden recuperar. 

Gonzalo Gutiérrez - Recuerdos de familia
(Fontcuberta, 2020, p.212)

Aquest projecte de Gonzalo Gutiérrez ens parla sobre la memòria a tra-
vés de treballar amb fotografies de l’àlbum familiar però dificultant el seu 
visionat, pixelant les imatges de manera que només es pot intuir el que 
hi passa. D’aquesta forma posa a prova a l’usuari provocant que hagi de 
reconèixer un seguit de situacions molt previsibles en les fotografies que 
formen part d’aquest context.

Laia abril - Thinspiration
(Fontcuberta, 2020, p.51)

En aquest projecte, la fotògrafa, reflexiona sobre la construcció de l’apa-
rença online a través de la destrucció del cos. Fotografia directament des 
de la pantalla de l’ordinador autorretrats de noies amb trastorns alimenta-
ris que penjen a les xarxes per compartir les seves experiències, per així 
denunciar aquest fet i evitar que es converteixi en un estil de vida. 

REFERENTS 
POST-
FOTOGRÀFICS

Cap.4.6

Referents

Roc Herms - Postcards from home
(Morillo, 2015)

En el seu projecte personal titulat “Postcards from home”, Herms explora 
el món de la realitat virtual de PlayStation Home per fer-nos reflexionar 
sobre les experiències que es viuen en el món virtual. Com els usuaris es 
creen la seva pròpia identitat i es relacionen entre ells fent ús d’aquestes 
noves formes de comunicació, mentre ell fotografia totes aquestes situa-
cions a través de la pantalla i ho plasma tot en una publicació. 

Erik Kessels - Photography In Abundance
(Fontcuberta, 2020, p.25)

En aquesta instal·lació, Kessels imprimeix totes les fotografies de Flickr 
penjades en un dia (aproximadament un milió i mig), una plataforma que 
s’utilitza per penjar, organitzar i compartir fotos i vídeos, i les aboca en 
una sala del museu FOAM d’Amsterdam. Aquest projecte reflexiona so-
bre l’abundància i l’excés de fotografies a les xarxes, la saturació visual 
que no ens permet observar detingudament totes les imatges que veiem 
cada dia i per altra banda ens fa pensar en totes aquelles imatges que 
falten, aquelles que mai han existit o que no s’han conservat en la nostra 
memòria col·lectiva. 

Christopher Baker - Hello World
(Fontcuberta, 2020, p.49)

Aquesta obra de Christopher Baker es tracta d’una instal·lació audiovisual 
que recopila un seguit de vídeo-diaris penjats a internet. Un format de 
vídeo a través del qual les persones s’expressen online. Per una banda 
demostra el potencial participatiu d’alguns mitjans de comunicació però 
per altra banda exposa a l’usuari a un caos de veus que creen confusió, 
mostrant el desordre i l’excés de la vida online.
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La metodologia de formalització que es fa servir 
en el marc pràctic és un procés d’exploració personal 
amb la fotografia, ja que aquesta no és només el tema 
en qüestió del projecte, sinó també l’eina que s’utilitza 
per formalitzar les reflexions que s’han dut a terme. 

L’objectiu principal del marc pràctic és, per una 
banda, crear una sèrie de fotografies que reflexionin 
sobre el context proposat en el marc teòric que final-
ment es mostraran en format expositiu, i per l’altra, 
recollir tot el contingut creat en aquesta publicació a 
través d’una gràfica que s’adeqüi al context. La finalitat 
de fer una publicació és tenir en compte la materialitat 
de les imatges, ja que en la contemporaneïtat la gran 
majoria d’aquestes es troben escampades en l’entorn 
digital i és una forma de donar-los-hi valor.

Quant a la gràfica del projecte, aquesta es cons-
trueix a partir de la tipografia i una sèrie de símbols 
gràfics que remeten als entorns digitals per tal que 
mantingui coherència amb el context proposat. 

L’elecció del format, tipus llibre de butxaca, s’ha 
escollit amb la intencionalitat de crear un objecte cò-
mode i portable de la mateixa manera que els disposi-
tius fotogràfics amb el temps s’ha anat adaptant a les 
nostres necessitats i cada vegada són més pràctics. 
Per altra banda, aquest format, per les seves dimen-
sions també remet a la idea de postal i sembla adient 
en un entorn en el qual sense adonar-nos-en la mane-
ra que tenim de comunicar-nos a través de les xarxes 
mitjançant imatges i text s’aproxima a aquest format 
comunicatiu. 

 Per això també s’han formalitzat un seguit de pos-
tals que contenen imatges i cites extretes del projecte 
que tenen cabuda al final de la publicació enquaderna-
des amb un troquel perquè es puguin despendre del 
llibre i funcional com a tal. 

D’altra banda, per realitzar les fotografies s’han es-
collit una sèrie de paràmetres per tal de crear un seguit 
de petites sèries fotogràfiques que reflexionen sobre 
diferents subtemes que es poder trobar en el marc 
teòric. 

Marc pràctic
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La webcam. En relació amb el naixement d’aquest pro-
jecte durant el confinament, la webcam com a símbol de 
societat digitalitzada i en relació amb com ha canviat en 
aquest context la nostra manera de relacionar-nos. 

La pantalla com a símbol de l’era digital. Fotografies 
creades directament a través de la pantalla, objecte que 
reemplaça els elements físics del nostre entorn.

La resignificació o reinterpretació d’imatges ja creades. 
Ja que, com s’ha mencionat anteriorment, en el context 
postfotogràfic es perd la noció d’original i moltes de les 
imatges són reinterpretacions d’altres ja han estat crea-
des. 

La quotidianitat, com a context actual de la imatge, fent 
servir el bodegó com a símbol d’aquesta i a més a més en 
relació amb la immensa quantitat d’imatges de menjar que 
trobem a les xarxes. “Primer fotografio, després menjo”.

Reflectogrames. Fotografies creades a partir del re-
flexe que s’obté a partir d’un mirall. El mirall com a eina 
d’autoreconeixement i autoafirmació, una dicotomia 
entre com ens veiem a nosaltres mateixos i com volem 
que els altres ens vegin.

Les eines que s’han fet servir per dur a terme les diferents fotogra-
fies d’aquesta publicació, han estat, en primer lloc una càmera foto-
gràfica, després un projector per poder transportar imatges digitals 
sobre les superfícies preparades per ser fotografiades, també s’ha fet 
ús de la captura de pantalla com a mètode molt utilitzat en l’actualitat 
per col·leccionar les imatges en xarxa que ens interessen o ens criden 
l’atenció, i el Photoshop com a eina d’edició i fent servir com a recurs 
les gràfiques que proporciona i finalment també s’ha emprat el procés 
de revelatge analògic, experimentant amb el revelatge d’imatges crea-
des amb una càmera digital, procés que s’explica a continuació. 

Marc pràctic



Procés de revelatge

Amb l’ús de l’ampliadora es projecta una llum sobre l’acetat (el negatiu) i 
a sota d’aquest es disposa el paper fotogràfic que és sensible a la llum. 
Primer s’ha de fer una prova d’exposició per saber quin és el temps ade-
quat en què el paper fotosensible ha d’estar exposat a la llum, per així 
aconseguir una imatge ben exposada. Per fer això s’escull un temps d’ex-
posició inicial de pocs segons, per exemple 3”, i s’utilitza el temporitzador 
de l’ampliadora per delimitar aquest temps. A continuació, amb l’ajuda d’un 
suport opac, com per exemple una cartolina negre, que es situa entre el 
focus de llum i el paper fotosensible, es delimiten unes zones verticals que 
estaran exposades progressivament segons el temps marcat en el tem-

Seguint amb aquesta dicotomia entre 
el món analògic i el digital que es plan-
teja a l’inici del projecte, s’ha experimen-
tat amb la possibilitat d’aconseguir una 
imatge que hagi estat exposada, en al-
guna part del seu procés, a un d’aquests 
dos mètodes fotogràfics. 

Per aconseguir-ho primer es realitza 
la imatge amb una càmera digital, que a 
més a més en el seu procés de creació 
s’ha dut a terme mitjançant objectes fí-
sics i elements projectats, un cop realit-
zada la imatge es passa pel Photoshop 
per tal d’extreure’n un negatiu, posant la 
imatge en blanc i negre, contrastant-la i 
invertint-la i finalment s’imprimeix en un 
acetat. 

Una vegada aconseguit el negatiu, ex-
tret de la imatge digital, es revela de nou, 
mitjançant el procès clàssic de revelatge 
de la fotografia analògica.

[42]
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poritzador. De manera que, si s’han dut a terme 5 exposicions, el primer 
fragment de paper que hagi estat exposat a la llum haurà tingut un total de 
18 segons d’exposició (5 exposicions x 3” cadascuna), i l’últim fragment de 
paper només haurà estat exposat a la llum 3 segons. 

Una vegada trobat el temps òptim d’exposició de la imatge es fa una pri-
mera prova de revelatge per tal de comprovar si el contrast de la imatge 
és satisfactori, en el cas de que no ho sigui s’ha de fer una segona prova 
d’exposició afegint un filtre a la llum que permet variar la temperatura de 
color de la llum afectant el contrast de la imatge. Aquests filtres, especials 
per ampliadores, tenen un codi de graduació que et permet afectar més o 
menys a la temperatura de color i amb conseqüència al contrast. 

Després de fer tot aquest procés ja es pot revelar la imatge final fent ús 
dels líquids necessaris. Aquest procés consta de 4 passos, el primer és 
passar el paper prèviament exposat pel líquid revelador que serà el que 
farà aparèixer la imatge, després es posa en un segon líquid que frena 
l’acció del líquid revelador i es netegen les restes d’aquest abans de pas-
sar el paper pel líquid fixador que s’encarrega de sellar la imatge i final-
ment es renta el paper amb aigua i es deixa assecar.
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[Captures de pantalla a través de la webcam en les que l’Alba interactua amb les 
fotografies que se li posen de fons]





[Webcam amb Eric Kessels “Photography in abundance”] [Webcam amb Penelope Umbrico “Suns from Flickr”]

Marc pràctic Marc pràctic

[54] [55]



[56] [57]

Marc pràctic Marc pràctic



[58] [59]

Marc pràctic Marc pràctic



[60] [61]

Marc pràctic Marc pràctic



[62] [63]

[Fotografies fetes al reflex de l’alba a través d’un mirall, de la mateixa manera que ens 
veiem reflectits a les pantalles que ens rodegen. Com explica Fontcuberta a “La furia de 
las imagenes”, els miralls són una eina d’autorreconeixement i autoafirmació, una dicotomia 
entre com ens veiem a nosaltres mateixos i com volem que els altres ens vegin]

Marc pràctic Marc pràctic



[64] [65]

Marc pràctic Marc pràctic





[Fotografia en format bodegó com a representació de la quotidianitat, feta a partir d’una 
imatge extreta d’internet projectada sobre un conjunt d’objectes físics i posteriorment 
revelada seguint el procés explicat anteriorment]



Un canvi de paradigma Un canvi de paradigma

[44] [45]



[72] [73]

[En aquestes imatges s’ha fet servir com a recurs gràfic les estètiques pròpies de 
photoshop per evidenciar visualment l’ús del retoc fotogràfic, fins a arribar a aconseguir 
unes fotografies quasi irreconeixibles que representen de manera exagerada els 
valors de moltes de les imatges que trobem online]

Marc pràctic Marc pràctic



[74] [75]

Marc pràctic Marc pràctic



[76] [77]

Marc pràctic Marc pràctic



Conclusions

CONCLUSIONS
Està clar que la revolució del món digital ha canviat 

la nostra forma d’entendre la fotografia i el món que 
ens envolta. Amb la fotografia analògica se li dona-
va plena importància al seu procediment tècnic i a la 
capacitat de representar la realitat i ser versemblant, 
però en aquest període la fotografia només estava a 
l’abast d’uns pocs. Avui en dia podem dir que és tot el 
contrari, ja que qualsevol té un dispositiu que li permet 
fer fotografies i compartir-les al moment, sembla que 
en la contemporaneïtat tot s’ha tornat mereixedor de 
ser fotografiat, però això també ha provocat que mol-
tes de les imatges estiguin destinades a ser oblidades. 

En aquest context postfotogràfic en el que s’ubica la 
fotografia digital, les possibilitats d’edició i transforma-
ció de la imatge, entre d’altres, fan que els usos de la 
fotografia es transformin. Cada vegada es busca més 
la seva qualitat simbòlica, la intenció de la imatge, què 
volem dir a través d’aquesta, convertint-se en un llen-
guatge, i a aquest fet se li suma l’aparició de diferents 
plataformes online que no només han provocat canvis 
en la circulació d’aquestes imatges, sinó en la comuni-
cació entre individus. Amb els nous mitjans de comuni-
cació i l’era d’internet, els conceptes d’espai i temps es 
transformen, creant una societat que es regeix per la 
immediatesa, l’efimeritat i la immaterialitat. 

Per altra banda la intencionalitat de l’acte fotogràfic 
ja no sempre és el de registre o memòria, sinó el sen-
timent de participació en el present i de pertinença a 
un col·lectiu o fins i tot l’experiència que suposa el mo-
ment de l’acte fotogràfic en si, potser és per això que 
tenim aquesta fixació per penjar a les xarxes tot el que 
fem en tot moment. Fent referència a la comunicació, 
aquesta ja no és unidireccional, sinó que els usuaris es 
transformen també en productors de contingut i a la 
vegada resignifiquen els discursos dels mitjans mas-

[78]
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sius, fet que diversifica els discursos, aconseguint així 
més llibertat d’expressió. Aquest fet es pot ubicar en el 
que Fontcuberta esmenta com a poder de les imatges, 
la capacitat de crear discursos, mostrar missatges, la 
seva qualitat de llenguatge, però mai oblidant que no-
saltres som responsables i conseqüents amb el que 
mostrem al món online. 

Avui en dia la fotografia està present en la societat 
formant part de les experiències dels individus i fins i 
tot, com he dit anteriorment, l’acte fotogràfic, pot exis-
tir com una experiència en si mateix. La fotografia no 
ha mort, sinó que s’ha transformat i expandit, aportant 
noves formes de comunicació.

Des del punt de vista personal, crec que aquest pro-
jecte m’ha servit per aprendre sobre un concepte del 
que no sabia res i que a més a més m’ha proporcionat 
una nova forma d’aproparme a la fotografía. 

Sóc conscient de que aixó representa un punt de 
partida d’un projecte que m’agradaria continuar i se-
guir experimentant en relació al context postfotogràfic.

Estic contenta de que tot i no haber pogut fer el que 
tenia previst en un principi, m’he sapigut adaptar a la 
situació i per això crec que aquest treball encara cobra 
més sentit.
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