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LES FOTOGRAFIES DE GITANOS DE JACQUES LÉONARD:  

DE L’ÀMBIT DOMÈSTIC AL REGISTRE ETNOGRÀFIC  

  

Jacques Léonard (París, 1909 –L’Escala, 1995) va arribar a Barcelona als anys 
quaranta i es va trobar una ciutat grisa, una espècie d’escenari de misèria i 
repressió en el qual la població, cansada, deambulava enmig del no-res. Europa 
havia quedat arrasada per la Segona Guerra Mundial, però mentre allà bufaven 
vents d’alliberament i reconstrucció —almenys a la part occidental—, aquí la 
victòria militar del general Franco havia abocat el país a l’aïllament polític i 
econòmic i a un setge repressiu contra qualsevol símptoma de dissidència, ni que 
fos fotogràfica. L’octubre del 2009, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona va formalitzar 
l’ingrés del fons de negatius de Jacques Léonard, conservat fins a aquell moment 
pels seus dos fills, Santi —Tontón— i Àlex —El Loli. Es tracta d’un fons integrat 
per uns divuit mil negatius, resultat de la pràctica fotogràfica, professional o no, 
d’aquest fotògraf francès establert definitivament a Barcelona el 1952 quan 
s’enamora de Rosario Amaya, una gitana de les barraques de Montjuïc que feia de 
model de pintors.  

A Barcelona, Léonard coneix Francesc Català-Roca, que li passa les primeres 
feines i els primers contactes. Les temàtiques del fons són variades i comprenen 
des de fotografies de celebracions de les famílies benestants de Barcelona fins als 
encàrrecs que li feia la Diputació per a la revista Sant Jordi, passant pels 
reportatges publicats a La Vanguardia o les fotografies per als Ferrocarrils 
Catalans; res que el faci diferent de la resta de fotògrafs que durant el franquisme 
es guanyaven la vida a la ciutat treballant en qualsevol tema que se’ls presentés.  

Allò que fa que el fons de Leonard sigui especial, però, són els aproximadament 
tres mil negatius, de format mitjà i en blanc i negre, de temàtica gitana. La majoria 
de fotografies es van fer a les barraques de Montjuïc, a la zona del capdamunt del 
carrer Nou de la Rambla. Aquesta excepcionalitat temàtica i quantitativa el 
converteix, possiblement, en el fons fotogràfic conservat més important sobre els 
gitanos de Barcelona, no només dels anys cinquanta i seixanta, sinó també de tot 
el segle XX. És cert que molts fotògrafs documentals van fer incursions, en un 
moment o altre de la seva vida, en el territori dels gitanos, però cap, tret de 
Léonard, ho va poder fer des de dins. A la importància d’aquest fons s’afegeix una 
càrrega significativa si, en lloc de valorar aquestes fotografies només com a 



documents històrics o, contràriament, com a singulars manifestacions artístiques 
fora del temps, també ho fem tenint present el seu sistema significatiu, o sigui, 
incloent des dels interessos del fotògraf mateix fins als de la nostra mirada en el 
present.  

Els records i la trajectòria vital de Léonard explicats per ell mateix en un 
mecanoscrit conservat pels seus fills són un allau d’anècdotes en què la seva vida 
atzarosa, les experiències professionals i els viatges per tot el món configuren un 
personatge que captiva per la seva energia, pel seu saber i per tot allò que 
descobrim, intuïm o fins i tot ens atrevim a imaginar d’ell. Sabem que, abans 
d’instal·lar-se a Barcelona, Léonard es dedicava al cinema, on exercia totes les 
feines del ventall de la producció cinematogràfica. Aquesta experiència li dóna un 
coneixement molt valuós sobre la tècnica fotogràfica, però també, i sobretot, una 
noció molt fonamentada sobre el valor de la imatge com a document. 

Un cop acceptat per la família Amaya, aquesta vida construïda a cops d’inquietud, 
passió i cinema li resulta un bagatge essencial que li permetrà, a partir del 
«material» que l’envolta, documentar fotogràficament, com qui fa un estudi 
etnogràfic, tots els aspectes de la cultura gitana. I ho fa amb aquella sensibilitat 
especial i l’energia que en l’etapa vital anterior li havien servit per créixer i viure. A 
partir del moment que es queda amb Rosario, gitana (com ell ho era per part de 
pare), comença la darrera etapa de la seva vida: abandona el cinema i es 
professionalitza com a fotògraf, i comença un treball de documentació fotogràfica 
de la cultura gitana. Ell és l’estranger, un métèque, però amb permís per observar i 
prendre notes —o fotografies. Ara, integrat en la gran família gitana, es converteix 
en El payo Chac. 

Un examen preliminar de la informació escrita a les carpetes dels negatius 
demostra que som davant d’una espècie d’àlbum familiar o, si es vol, d’un gran 
conjunt de fotografies d’àmbit domèstic: Rosario, Boda de El Buzo, Boda Chochi, 
Rosita, Velatorio del Chicharra, etc. Ara bé, també hi ha carpetes amb títols més 
temàtics: Religión, Mujeres, Saintes Maries, etc. Léonard, a través de la seva nova 
gran família, documenta els gitanos combinant la vida familiar amb els aspectes 
que ell considera culturalment definitoris i transversals. No ens hem d’estranyar, 
doncs, que la seva família sigui un element omnipresent, ja que és el catalitzador 
de la seva pròpia pràctica fotogràfica i documental.  

Però la família gitana és tan extensa que l’àmbit que habitualment entenem per 
domèstic es dilueix cap enfora i adopta la dimensió territorial d’una extensa xarxa 
social d’individus, famílies i veïns de diferents barraques, solars, passatges i 
carrerons. El territori gitano és una illa que no es regeix per les lleis de la resta de 
la ciutat. A El payo Chac, l’home de la Rosario, se li obren les portes de totes les 



barraques, i això li dóna un clar avantatge respecte dels seus col·legues 
barcelonins. D’altra banda, com a estranger, podrà desenvolupar una pràctica 
fotogràfica amb una poètica absolutament al marge de les retòriques dels seus 
coetanis, molt condicionades per la contemporaneïtat de la postguerra i per uns 
preceptes culturals sobre Barcelona, en bona part heretats del començament del 
segle XX. D’aquí el valor històric, fotogràfic i documental del fons Léonard. 

A causa del posicionament geopolític de l’Estat franquista en el context de la 
guerra freda, durant els anys cinquanta van aparèixer els primers signes de canvi. 
El 1952 se suprimia el racionament del pa i se celebrava el XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional a Barcelona. El 1953 Espanya signava el concordat amb 
la Santa Seu i el pacte amb els Estats Units, el 1955 era admesa com a membre 
de ple dret a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i el 1958 ingressava al 
Fons Monetari Internacional (FMI). L’any 1959 s’aprovava el Pla nacional 
d’estabilització, el qual, amb l’entrada prèvia al Govern dels primers «tecnòcrates» 
de l’òrbita de l’Opus Dei, representava la ruptura amb la política autàrquica 
franquista. El mateix any arribaven per primer cop a Barcelona les emissions de 
Televisión Española. La immigració provinent de l’interior d’Espanya arribava en 
onades massives i els turistes i els mariners de la VI Flota s’integraven en el 
paisatge habitual de la ciutat. 

Aquests signes de canvi van tenir la seva correspondència en l’eclosió d’unes 
noves retòriques fotogràfiques que s’obrien pas entre la crònica documental del 
règim i la fotografia pictorialista de saló que, simplificant, configuraven el 
panorama fotogràfic posterior a la Guerra Civil. A partir dels anys cinquanta va 
irrompre en el panorama fotogràfic barceloní una nova generació d’autors per als 
quals la pràctica fotogràfica havia d’assumir un cert compromís social, 
documentant la vida popular i els canvis que durant aquells anys es produïen a la 
ciutat.  

El mateix any en què moria Carlos Pérez de Rozas y Masdéu (Madrid, 1883 – 
Barcelona, 1954), possiblement el representant més important de la crònica 
gràfica oficialista, Francesc Català-Roca (Valls, 1922 – Barcelona, 1998) publicava 
el seu llibre sobre Barcelona, que trencava amb la imatge oficial de la ciutat. 
Darrere seu venien Julio Ubiña (Santander, 1921 – Barcelona, 1988), Joan Colom 
(Barcelona, 1921), Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926), Ricard Terré (Sant Boi 
de Llobregat, 1928 – Vigo, 2009), Oriol Maspons (Barcelona, 1928), Ramon 
Masats (Caldes de Montbui, 1931), Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998) i 
Colita (Barcelona, 1940). A grans trets, el treball d’aquests autors encaixa amb els 
paràmetres de la fotografia de tall humanista, consolidada després de la gran 
exposició «The Family of Man», organitzada pel MOMA l’any 1955, que expandia 
una imatge apolítica de la gent corrent en una progressió vital unidireccional i que 



desenvolupava la seva narració partint d’imatges d’aparellament i d’infància i 
culminava amb les del parlament de l’ONU. Com diu Jorge Ribalta, aquest 
humanisme es basava «en una concepció antropològica essencialista de la 
humanitat, fonamentada en una condició humana genèrica i universal, prepolítica, i 
sobre la qual seria possible sostenir nocions de solidaritat i compassió. Aquesta 
compassió, evidentment, descansa sobre els pressupòsits ideològics del 
cristianisme occidental, amb la família al capdavant».1  

Un bon exemple d’aquesta retòrica són les fotografies d’Eugeni Forcano que, des 
de les cobertes de la revista Destino, molt semblants a les de la revista americana 

Life, expandien una imatge simpàtica i compassiva de les classes populars 
barcelonines amb uns títols sempre molt ocurrents. En un pol oposat, però 
igualment dins aquest corrent, hi hauria el gran llibre Barcelona, blanc i negre de 
Xavier Miserachs (1964), que, amb una retòrica semblant a la de New York 1954-

1955 de William Klein, els reenquadraments, l’ús del teleobjectiu, el contrast alt i la 
presència exagerada del gra serveixen per transmetre una imatge més distant i 
crítica de la ciutat i de les seves transformacions.  

Les fotografies de Jacques Léonard s’han de mirar en aquest context fotogràfic 
que s’implementa a Barcelona durant els anys cinquanta. Tanmateix, limitar-nos a 
definir aquest autor com un fotògraf de tall humanista seria superficial i eliminaria 
tota possibilitat de comprendre la importància de la seva obra. Recuperar Jacques 
Léonard és descobrir un fons fotogràfic d’un extraordinari valor documental, però 
al mateix temps ens obliga a revisar en termes globals aquella nova avantguarda 
que es formula en una intersecció històrica on conflueixen una determinada 
concepció sobre la ciutat de Barcelona i els seus habitants, heretada en bona part 
del Noucentisme, la dissidència política antifranquista en el seu sentit més ampli i 
un determinat públic receptor-consumidor de fotografia.  

Estudiant aquest fabulós conjunt de negatius de temàtica gitana veiem que aquest 
traspua una clara voluntat de registrar de forma metòdica i exhaustiva tots els 
aspectes d’aquesta minoria ètnica: el seu territori, els casaments, les festes, els 
oficis, les revetlles, les peregrinacions, el ball o el ritual de la mort. De fet es tracta 
d’un inventari en imatges de tots els aspectes que Léonard considerava essencials 
per explicar al gran públic què és la cultura gitana, talment com si cada tema fos 
un capítol de l’índex d’un llibre. Els contactes, finalment sense èxit, de Jacques 
Léonard amb l’editorial Plon, de París, per publicar un llibre sobre els gitanos a 
«Terre Humaine», la col·lecció especialitzada en antropologia fundada el 1954 i 
amb títols tan importants com Tristes Tropiques de Lévi-Strauss o Les veines 

                                                   
1 Ribalta, Jorge. Arxiu Universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna. Ed. 
MACBA, Barcelona, 2008 



ouvertes de l’Amérique latine d’Eduardo Galeano, confirmaria aquesta intenció 
documental de Léonard. 

El darrer capítol del mecanoscrit de set-cents folis enviat en va a Plon de Les 

Gitans. Les quatre fers en l’aire, que és com s’havia de dir el llibre, és un lament 
per la irreversible pèrdua cultural del poble gitano i un crit desesperat contra la 
seva imminent proletarització i extinció. Léonard documenta la cultura gitana des 
d’una òptica absolutament històrica i contemporània, i això li confereix unes 
especificitats que l’allunyen de les retòriques fotogràfiques dels seus coetanis que 
ocasionalment feien fotografies de gitanos cercant el tòpic i l’escenificació, la 
denúncia de l’urbanisme de Porcioles o, senzillament, la compassió davant la 
desgràcia dels més desfavorits. Les raons d’aquest ventall de significats cal 
cercar-les, evidentment, en les condicions històriques dels anys cinquanta i 
seixanta, però també és important fer esment d’alguna referència més remota. 

Quan, al començament del segle XX, els intel·lectuals orgànics de la Lliga 
Regionalista van pensar i expandir a través dels circuits editorials una Barcelona 
ideal civilitzada i moderna amb totes les potencialitats d’una capital europea, van 
escollir unes imatges que immediatament es van convertir en preceptives: 
l’arquitectura modernista de l’Eixample, el patrimoni museístic, el barri Gòtic, els 
monuments, els cementiris o la indústria. Simultàniament i de forma 
complementària es va expandir una visió de l’element popular i del seu territori, 
que, en el millor dels casos, era paternalista o, directament, per definició, bruta i 
perillosa. Aquest imaginari originat durant el Noucentisme s’ha mantingut, amb les 
seves petites evolucions, com un continuum que durant el segle XX, potser amb un 
breu parèntesi durant els anys trenta, ha definit en bona mesura la imatge oficial, 
però també consensuada, de la ciutat fins a la Transició.  

Les noves retòriques dels anys cinquanta, malgrat una certa voluntat de 
compromís social i polític, no trenquen absolutament amb aquells estereotips 
fotogràfics, perquè precisament van dirigides a un públic consumidor que té la 
percepció preparada en un imaginari que s’ha consolidat al llarg de mig segle. 
Aquell imaginari noucentista va agafar tal força que ha donat cohesió i tensió al 
constructe triangular que configura juntament amb la producció fotogràfica i la 
recepció-consum.  

Es produeix, per tant, una diacronia entre la continuïtat, evidentment evolucionada, 
d’una imatge de Barcelona creada molt abans i bona part de la pràctica fotogràfica 
de la nova generació d’autors. I és aquí, en aquesta relació de necessitat mútua 
entre els fotògrafs i els seus receptors-consumidors, on es produeix una paradoxa 
que sovint ha estat resolta de forma massa fàcil en definir la fotografia 
avantguardista com un fenomen conscient de resistència antifranquista. 



Naturalment aquesta explicació redimeix tots els actors de totes les complicitats i 
d’un pecat original tan antic com la fotografia: malgrat els inherents estatuts 
estètics i documentals, la fotografia desrealitza i és consubstancial a un discurs 
moral i polític. En el nucli d’aquesta paradoxa hi ha l’imaginari evolucionat entorn 
de l’altre, ara el gitano, i del seu territori: del barri popular i perillós de la Barcelona 
vella es passa al món de les barraques; de l’higienisme a la crítica de l’urbanisme 
de Porcioles; del «bon» treballador a l’obrer amb consciència política, i de l’humil 
sense història al desclassat sense consciència de classe.  

Per tant, quan descobrim l’extraordinari treball documental de Jacques Léonard 
també estem descobrint una poètica fotogràfica que no participa de les 
complicitats esmentades. Léonard practica una fotografia sense escenificació en la 
qual els gitanos no desperten compassió ni rebuig, ni tampoc són l’objecte ni l’eina 
d’un discurs polític de persuasió. Malgrat que una part important dels seus 
negatius reflecteixen els paràmetres de la fotografia humanista, representacions 
apolítiques de la humanitat imbuïdes de pietat cristiana, i la influència de patrons 
pictòrics (maternitats, verges, infants i feminitat mediterrània), l’estudi de tot el fons 
ens mostra una intencionalitat etnogràfica que transmet una imatge digna del 
gitano com a individu i com a part de la cultura nòmada més antiga d’Europa. 

La recuperació d’aquest fons extraordinari té un interès documental de primer 
ordre, però, a més, també posa en evidència les contradiccions del background 
cultural de les classes mitjanes barcelonines que consumien la fotografia de la 
nova avantguarda i alhora s’aferraven a una percepció de la ciutat molt 
condicionada pel pes d’un imaginari originat al començament del segle XX.  

Jacques Léonard era un fotògraf francès casat amb una gitana. Més estranger, 
impossible, i això li va permetre restar al marge de les retòriques dels seus 
coetanis i d’unes complicitats molt barcelonines. Tanmateix, aquesta estrangeria 
també va tenir el seu cost: l’aïllament i, finalment, quan el 1972 va desplaçar la 
seva residència al nou barri de la Mina amb la seva família d’adopció, que era la 
gran família gitana, l’oblit. La seva pràctica fotogràfica personal mai va buscar el 
tòpic folklòric espanyol, ni inspirar cap compassió, de la mateixa manera que 
tampoc tenia la voluntat de significar un posicionament polític. El significats més 
clars de les seves fotografies són el documental i la dignificació de la cultura 
gitana, i possiblement aquest és un dels motius pels quals el seu treball mai va 
tenir cap visibilitat. Barcelona ha dignificat un «panteó» amb els fotògrafs que han 
narrat d’una determinada manera la ciutat. Cal revisar aquest «panteó» i 
reconstruir altres narracions que fins ara han restat invisibles.  
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