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Aquest escrit correspon a la conferència impartida el 9 de desembre de 2014 al Centre
Cultural La Casa Elizalde dins el cicle “175 anys de fotografia a Barcelona”. Es tracta de la
segona part de la conferència “Fotografia domèstica: de les solemnitats familiars al
document”, la primera part de la qual va impartir la Dra. en Història de l’Art Núria F. Rius,
professora de la UPF i de l’Escola Massana. Núria F. Rius va parlar del període 1839‐1950. La
meva part tractava del període 1950‐1980. Els talls cronològics són aproximats. La
conferència anava acompanyada d’una projecció d’imatges, algunes de les quals es
reprodueixen en aquest escrit.

Legitimació de la fotografia d’àmbit domèstic com a patrimoni i objecte
d’estudi.
No hi ha dubte que la fotografia familiar o d’àmbit domèstic és el tipus de
fotografia més abundant per sobre de totes les altres modalitats. És la fotografia
que té el seu origen en el clos familiar, sigui perquè ha estat produïda en aquest
territori o perquè s’hi conserva. En general es tracta d’un tipus de fotografia que
contribueix a enfortir els lligams interns del grup perquè els qui hi són
representats són els mateixos que l’integren, encara que també poden formar‐ne
part fotografies que s’han originat durant les activitats específiques d’alguns dels
seus membres o perquè provenen d’altres grups propers relacionats amb la
família.
Conscients de la seva sobreabundància, varietat i dispersió, però sobretot de la
seva importància, és fonamental donar un altre pas: legitimar‐la com a modalitat
fotogràfica. Aquest aspecte és essencial si volem impulsar‐ne la conservació als
arxius. L’arxiu és el millor lloc per a la conservació de la fotografia d’àmbit
domèstic, perquè atesa la seva naturalesa multirelacional, com ho és la de tota la
fotografia, les eines de descripció i accessibilitat en fan la institució idònia per a la
seva custòdia. Ara bé, només si la fotografia d’àmbit domèstic assoleix un estatut
patrimonial, com el tenen, per exemple, la fotografia documental o la del segle XIX,
se’n podrà esbossar una taxonomia, impulsar‐ne l’estudi i iniciar els seus relats.
Però al mateix temps que reconeixem la importància de la fotografia familiar i el
protagonisme que ha de tenir l’arxiu en la seva conservació, crida l'atenció la
incapacitat d’aquesta institució quan ha d’abordar la gestió d’aquests materials.
Aquesta incapacitat té més a veure amb la incomprensió que amb una
sobreabundància documental de gestió complexa. El menyspreu sistemàtic
d'alguns conservadors pels documents fotogràfics anònims del segle XX han
arraconat els fons de fotografia familiar al calaix de les amenaces1 en una conxorxa
moderna a favor dels relats descriptius i acrítics.
Que les iniciatives de recopilació i estudi d'aquests documents s'impulsin al marge
de les institucions de gestió del patrimoni fotogràfic és un indici de la incapacitat
El mètode d’anàlisi d’empreses DAFO parteix d’una matriu que agrupa les característiques
internes com a debilitats i fortaleses i les externes com a amenaces i oportunitats.
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de l’arxiu de construir un territori de confluència i debat entorn i sobre la
fotografia familiar. Molt sovint aquestes iniciatives ciutadanes tenen més a veure
amb la nostàlgia que amb la documentació i el debat crític, i generen uns arxius de
reproduccions digitals que, aquesta vegada si, poden generar problemes de gestió.
Davant l’escassetat de textos que prenen la fotografia familiar com a objecte teòric
a Catalunya cal esmentar la iniciativa excepcional portada a terme per VISIONA, un
projecte cultural que gira entorn de la imatge organitzat per la Diputación
Provincial de Huesca, que durant l’any 2012 va organitzar diferents activitats
educatives, expositives i divulgatives al voltant de l’àlbum de família, d’on en va
néixer l’any 2013 l’edició Album de familia. [re]presentación, [re]creación e
[in]materialidad de las fotografías familiares, un recull de textos que analitzen
l’àlbum familiar des de diferents punts de vista.
Naturalesa multirelacional versus relat lineal. Cap a una taxonomia de la
fotografia d’àmbit domèstic.
El 2015 es complirà el cinquanta aniversari de la publicació d’Un art moyen. Essay
sur les ussages sociaux de la photographie2. Després dels escrits de Walter
Benjamin i Gisèle Freund, Un arte medio és el primer treball que es refereix a la
fotografia com a objecte teòric, ja que els escrits de Susan Sontag i Roland Barhes
són posteriors. L’excepcionalitat històrica d’Un arte medio està en que per primera
vegada no es tracta la fotografia en la seva dimensió tècnica, històrica o artística, si
no com a pràctica social generalitzada, i una de les seves conclusions és que la
pràctica fotogràfica familiar serveix per a una funció social superior a la de la
mateixa fotografia: la institució familiar.
Aquest treball, realitzat per un equip de sociòlegs dirigits per Pierre Bordieu, va
ser una espècie d’estudi de mercat sobre els usos socials de la fotografia
encarregat per la firma Kodak‐Pathé. És significatiu que es realitzés als anys 60,
quan la fotografia ja formava part de la cultura de masses, però sense incorporar‐
se, encara, com a pràctica de milions d'usuaris que configuraven un gran mercat
potencial de càmeres de baix cost.
Cal partir de la base que des del seu naixement l'any 1839 la pràctica fotogràfica és
un fenomen eminentment urbà o, si es vol, una activitat lligada a la cultura urbana.
Aquest aspecte ens pot ajudar a delimitar i situar el territori de la fotografia
d’àmbit domèstic. La decadència dels estudis de galeria a Barcelona des dels anys
30 del segle XX constitueix un veritable índex a la inversa de la progressiva
implementació d’un mercat d’aparells fotogràfics entre les classes mitges, els
individus de les quals ja no hauran d’anar a cal fotògraf per a obtenir una imatge de
si mateixos que els representi. A partir d’aquí s’inicien unes evolucions del que
anomenem fotografia de família el resultat de les quals ara podem estudiar i
classificar amb perspectiva històrica.

BORDIEU, Pierre: Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Ed. Gustavo Gili,
Barcelona 2003
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Al món rural, al contrari de la ciutat, fins ben entrats els anys 70 els principals
productors de fotografies seguiran sent els professionals, molt per sobre d’una
minoria d'aficionats, en un context cultural on tot el contacte amb la modernitat es
reduïa a les reunions de veïns al teleclub i a la convivència estacional amb els
estiuejants. No serà fins la segona meitat d’aquella dècada que en molts pobles hi
haurà altres aparells fotogràfics que no siguin els del metge o del mestre.

Càmera Kodak Brownie Fiesta (1962)

Alguns títols de la col·lecció Foto Biblioteca, Barcelona 1958

A Catalunya, a grans trets, el “gran relat” de la fotografia ja està fet. Malgrat
segueixin emergint nous fons fotogràfics, tots es poden integrar en una estructura
narrativa global que progressivament va creixent de forma articulada a mesura
que s’incorporen autors oblidats i treballs desconeguts.
Tanmateix, la realitat és que aquest “gran relat”, basat en els autors i les seves
respectives correspondències amb els corrents artístics, omet la gran massa de
documents fotogràfics que ha produït la societat a partir del moment que la
fotografia ha esdevingut la tècnica de representació més democràtica de totes. A
Barcelona a partir dels anys 20 les classes mitges ja practicaven la fotografia de
manera força habitual. La proliferació de concursos, la fundació de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya (1923) i la crisi als anys 30 dels estudis de retrat
anomenats “galeries” confirmen aquesta tendència. Però no serà fins als anys 60,
en ple franquisme desarrollista, quan les classes més populars podran adquirir
càmeres de cost més baix. Paradoxalment, és durant la dictadura franquista quan
la burgesia perd el monopoli de la imatge fotogràfica mentre que les classes
populars comencen a tenir l’oportunitat d’autorepresentar‐se.
El resultat de la democratització de la tècnica fotogràfica és una sobreabundància
de documents fotogràfics amb poc o cap valor artístic que s’han originat, la majoria
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de vegades, en els cercles familiars. El fet que es tracti de fotografies realitzades
sense cap pretensió estètica o documental ha facilitat que hagin quedat al marge
d’allò que anomenem “patrimoni fotogràfic”, o sigui aquelles fotografies que les
institucions consideren necessari d’inventariar i preservar per a les generacions
futures.
Una de les conseqüències d’aquesta omissió és que la gran narració de la fotografia
ha descartat tots aquells aspectes, i per tant fotografies, que s’allunyen d’un relat
històric basat, sobretot, en aspectes tècnics o artístics. A Catalunya, a més, tenim la
dificultat afegida de l’existència d’un constructe historicista, dominant en alguns
cercles, que afavoreix un aiguabarreig taxonòmic a partir dels relats polític i
artístic que defineixen allò que podem anomenar una història saturada del segle
XX català: Renaixença – modernisme – catalanisme – noucentisme – República –
avantguardes – Guerra – posguerra ‐ franquisme ‐ segones avantguardes –
documentalisme – Transició – democràcia ‐ etc. La conseqüència d’aquest
constructe és una valoració molt restrictiva de la imatge que descarta totes
aquelles fotografies –la immensa majoria‐ que no serveixen al gran relat, bé perquè
com a documents no expliquen grans moments històrics, bé perquè tampoc es
poden “aprofitar” en un relat teleològic que encadena les grans autories.
Però més enllà de les deficiències documentals, aquesta selecció ens indica un
dèficit conceptual greu que afecta l’arxiu i el museu com a institucins responsables
de la custòdia del patrimoni fotogràfic: la incomprensió absoluta de la naturalesa
multirelacional de la fotografia, o sigui la complexitat que es deriva de la situació
intermediària que ocupa el document fotogràfic entre diferents camps.
La visió simple i acrítica de molts historiadors sobre el document fotogràfic en
general afecta especialment la pràctica fotogràfica d’àmbit domèstic perquè és
precisament aquest tipus de fotografia, sovint de mala qualitat i realitzada amb
poca o gens voluntat documental i d’artisticitat, la que fa més palès el caràcter
relacional de l’experiència fotogràfica i en conseqüència exigeix un plus de
coneixement com a objecte d'estudi. En paraules de Régis Durand: “(...) una de les
especificitats de la fotografia és fer referència a allò real [...] Però per descriure
això, no n’hi ha prou en parlar del seu caràcter analògic, o indiciari. És cert que és
una espècie de petja, però una petja de què, exactament? D’una presència, segur,
però també de tot un conjunt de relacions que en un moment donat es van establir,
a través de l’operació fotogràfica entre un subjecte i una situació donada. Aquest
caràcter essencialment relacional és el que constitueix allò que he denominat
l’experiència fotogràfica. L’experiència en qüestió és multiforme, pot implicar tant
la relació particular amb una realitat exterior particular, tant els estats afectius
d’una persona, com les formes d’un imaginari. I és aquesta complexitat, aquesta
riquesa de relacions, allò que fa que avui la fotografia sigui interessant, més enllà
dels debats estèrils sobre la seva naturalesa “artística” o no”.3
A les paraules de Régis Durand hauríem d’afegir que l’experiència fotogràfica
augmenta en complexitat quan les fotografies surten del territori on s’han originat
i passen al món dels estudiosos, als arxius i a les universitats. Naturalment, si les
DURAND, Régis: El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las
formas fotográficas. Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, p. 115
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institucions que gestionen els fons fotogràfics tinguessin present aquest aspecte
extensiu de l’experiència fotogràfica, contribuïrien amb una actitud proactiva a la
creació de nous relats. Per a d’oferir als ciutadans noves narracions que s’integrin
en un relat més complex i menys lineal cal que els gestors del patrimoni fotogràfic
parteixin d’una concepció de la fotografia més categòrica, ja que la seva aparició en
el segle XIX va suposar l’emergència d’una nova forma de representació i
coneixement de la realitat, semblant a l’aparició de la lletra impresa al segle XV.
Comentari de fotografies.
A continuació comentaré breument algunes imatges conscient que cadascuna
d’elles mereix comentaris més extensos. La majoria les vaig seleccionar fa uns anys
per a l’exposició En transició (CCCB, 2007). El recull el vaig realitzar contactant
amb cercles molt pròxims de familiars i amics, i procurant abastar un ventall social
divers. No es tracta d'un mostreig ponderat amb una metodologia científica, és
només una col·lecció d'exemples de fotografia familiar escollits com a punt de
partida per a un estudi més rigorós.
Aquestes fotografies són indici i representació de diferents evolucions culturals,
socials i generacionals de la ciutat de Barcelona. Fins als anys 50 les fotografies
d’àmbit domèstic les podem integrar en un relat estereotipat del qual l’àlbum de
fotografies n’és la màxima expressió com a compendi homologat, preceptiu i
generalitzat d’una cultura burgesa que té la família com la màxima expressió de la
cohesió i estabilitat social. A partir dels anys 70, en canvi, la pràctica fotogràfica es
diversifica de la mateixa manera que la cultura i la societat evolucionen cap a
formes menys jeràrquiques i més democràtiques. Hi ha relleus generacionals, més
fotògrafs, més càmeres i alguns segments socials perifèrics com ara els joves, les
dones i la classe treballadora accedeixen a la tècnica fotogràfica amb el que això
significa: autorepresentar‐se i representar el món des d’una òptica diferent de la
típicament burgesa.
A grans trets es poden constatar, almenys, dues evolucions que es juxtaposen. La
primera seria la que es deriva simplement de l’extensió del consum d’equips
fotogràfics als anys 50 que dóna com a resultat, en general, una representació
fotogràfica obsessiva de la família nuclear i de les seves activitats: sopars, festes
religioses, excursions, fotografies de grup i criatures. Aquesta evolució té la seva
extensió natural en els anys 70 i 80 en la representació fotogràfica de la família que
en fa la següent generació. La segona ve determinada pel desig d’autorepresentació
de grups que, sigui de forma circumstancial o sigui per característiques de caràcter
cultural i/o social, podem considerar perifèrics: dones, joves, classe treballadora o
grups de desclassats, com ara els gitanos.
Podem constatar canvis importants en les retòriques fotogràfiques a conseqüència
de l’evolució d’una percepció preparada que, amb les noves càmeres més barates,
defuig algunes escenificacions a favor de noves situacions fotografiables que
aparenten més esponteneïtat en l’operador. Algunes d’aquestes observacions
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coïncideixen amb les conclusions d’Irène Jonas en el seu excel·lent article Portrait
de famille au naturel. Les mutations de la photographie familiale4.
L'objectiu final de la meva conferència és posar en valor la fotografia d’àmbit
domèstic i apuntar‐ne algunes pistes per a l’esbós d’una taxonomia en una
cronologia aproximada entre 1950 i 1990. En definitiva, un relat entre molts
possibles que integri l’ús social de la fotografia en una narració que ha de ser més
àmplia i complexa que la d'una història canònica d’autors i esdeveniments
importants, la de la història immediata i en majúscules de la nostra societat.
Imatges comentades

Fons família Todó. Títol de Família nombrosa. Fons família Roca‐Coll Tort.Retrat de família. 1964.

Durant la dictadura franquista la família constituïa el gran pilar de l’estabilitat
social. Les fotografies de les famílies nombroses, veritables posades en escena de la
prosperitat familiar, són típiques dels anys 50 i 60 quan l’Estat estimulava el
creixement demogràfic. La fotografia dels pares i els fills enganxada al títol de
família nombrosa constituïa una icona del franquisme: la procreació en la família
materialitzava quotidianitat de la prosperitat nacional i donava sentit moral,
patriòtic i econòmic a l’activitat sexual dels productors. Aquests retrats de grup
constituïen una reducció sublimada de la fotografia familiar fins als anys 70.

Fons família Calafell Garrigosa. Àlbum familiar. Circa 1952. Col Part.
JONAS, Irène: Portrait de la famille au naturel. Les mutations de la photographie familiale, a Études
photographiques nº 22, setembre 2008
4
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Fins als anys 60 ò 70 les fotografies d’àmbit domèstic les podem integrar en un
relat estereotipat de narració familiar d’on l’àlbum de fotografies n’és la màxima
expressió com a compendi narratiu homologat, preceptiu i generalitzat de la
institució familiar. L’àlbum de fotos és un repositori de memòria i un instrument
d’escenificació social5, i també l’indici i la prova de fins a quin punt la fotografia es
converteix en un mecanisme que potencia institucions preexistents, com les
vacances, la paternitat o els rituals religiosos6
Després de la Guerra Civil i dels anys d’autarquia el Pla d’Estabilització Econòmica
(1959) marca l’inici de la recuperació econòmica espanyola. Una de les
conseqüències més visibles d’aquest període és un procés d'incorporació de les
classes mitges urbanes a uns estàndards de consum europeus. La implementació
d’un mercat potencial d’equips fotogràfics cal entendre’l en aquest context social i
econòmic. La família, al costat de l’estat del benestar, constitueix el gran pilar de
l’estabilitat social al món occidental i la compactació i l’abaratiment dels equips
fotogràfics possibilitaran la representació d’un imaginari quotidià del qual la
família n’és l’epicentre.

Càmera Kodak Retina (1951)

Càmeres Regula i Werlisa Color (1963)

LANGFORD, Martha: Contar el álbum: una aplicación del marco oral‐fotográfico a VV.AA.: Album de
familia. [re]presentación, [re]creación e [in]materialidad de las fotografías familiares. p.
63. Ed. Diputación Provincial de Huesca y La Oficina a cura de Pedro Vicente, Madrid 2013
6 MUNIR, K.A. i PHILLIPS, N.: El nacimiento del momento Kodak a Op.Cit.. pp. 33‐50
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***

A partir d'aquí les fotografies pertanyen als anys 70 i 80 del segle XX, època en la
que s'incorporen a la pràctica fotogràfica la generació que no ha viscut la Guerra
Civil ni la posguerra. Les evolucions culturals a conseqüència de la millora del
nivell de vida, la incorporació de la dona al món laboral o alliberament sexual
construeixen nous relats amb noves retòriques que, al final, són les que dónen
forma al document. L’abaratiment dels equips fotogràfics va ser fonamental.

Fons família Roca‐Coll Tort. Dinar de Nadal. Circa 1985.

Amb els anys molts dels “moments fotografiables” persisteixen, però la nova
generació en canvia les formes i molts continguts. S'incorpora el color a la imatge,
hi ha menys posada en escena i més instantània en viu. També es fan evidents
alguns elements que donen tensió a la imatge. La foto del grup familiar sencer i
feliç es veu substituïda, en molts casos, pel registre fragmentat del grup on
apareixen persones amb actituds dispars i estètiques diferents.

Fons família Todó. Dinar de Nadal i boda. Circa 1985

8

Lluís Casals: Com si fos Nadal. Catàleg de En Transició, CCCB, 2007

La sèrie de Lluís Casals Com si fos Nadal, de 1974, és un clar contrapunt a les
fotografies típiques del dinar de Nadal que representen la família en el dia més
sublim de l’any. Casals, que esdevindrà fotògraf professional, va enregistrar el
dinar nadalenc de la seva família amb la voluntat de transmetre, precisament, allò
que no surt a les fotografies familiars: les tensions, l'aborriment, la decadència o la
banalització. Darrere una representació sempre hi ha la voluntat del fotògraf, en
aquest cas el d'una generació que marca distàncies amb la tradició dels seus
progenitors.
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Fons família Fructuoso Calafell. Amigues fent autostop (1972) i mare amb les filles en un acte
a favor de l'escola pública (1982).

Tal com explica Irène Jonas hi ha dos aspectes molt clars que experimenten una
clara evolució en la fotografia d'àmbit domèstic. L'un és l'increment de la
representació d’infants respecte als anys anteriors a 1920. L'altre aspecte, que
suposa un canvi radical en la representació i en les seves retòriques, és l’ampliació
dels "moments fotografiables" i la preferència per l’espontaneïtat enlloc de la
posada en escena.

Fons família Sambola. 1970‐1980

Durant la Transició la societat va guanyar uns drets i llibertats que fins llavors li
havien estat negats. La família va passar de ser una estructura jeràrquica i
autoritària a una altra de més democràtica. La incorporació de la dona al món
laboral i la seva capacitat d'adoptar mesures contraceptives van canviar de forma
radical la institució familiar. Aquests canvis queden plenament reflectits en la
fotografia d'àmbit domèstic. La família nuclear segueix constituïnt un tema
canònic, però la seva representació respon a una visió cultural ràpidament
evolucionada respecte a les representacions fotogràfiques dels anys 50. Les
fotografies de la família Sambola, de classe treballadora, provinent de l’interior de
Catalunya, reflecteixen aquestes evolucions culturals que no van ser homogènies
en tota la classe treballadora de Barcelona.
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Fons Carme Cases. 1970‐1980

El fons fotogràfic familiar de Carme Cases, bibliotecària de l'Institut del Teatre de
Barcelona, il·lustra molt bé una manera de fer i seleccionar les fotografies de la
memòria familiar durant el anys de la Transició. Persona molt llegida, les seves
fotografies tenen una retòrica propera a la generació beat, i recorden Robert
Frank. S'hi exhibeix la tendència a enregistrar l'activitat dels fills, en un clima de
llibertat, d'anar fent camí. En la primera fotografia s'enregistra com la filla
adolescent "marca territori". S'incorporen fotografies, com la segona, on s'estableix
una dialèctica més o menys conscient entre la modernitat i la nostàlgia.
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Fons família Muñoz‐Castanyer Gausset. 1975‐1980

En la fotografia d'àmbit domèstic hom hi pot trobar també representacions de
l'èxit professional d'algun dels seus membres, habitualment del cap de família.

Fons família Muñoz‐Castanyer Gausset. 1975‐1981

A les fotografies hi sortim representats tal com volem i s'estableix un joc atrevit i
murri quan en mirar‐les ens reconeixem adoptant unes personalitats que no són
les nostres. En aquest cas, unes festes de disfresses per Carnestoltes al domicili
d'un amic; tota la colla integrant d'un segment de la burgesia mitja culta,
progressista, políticament molt activa i professionalment ben situada.
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Fons Maria Mena. Circa 1975

La mateixa nena retratada pel mateix fotògraf a casa seva a Barcelona i a casa uns
parents de València. Dues representacions del mateix personatge aparentment
oposades. Diferents registres en diferents contextos culturals per a un mateix
operador i per a una mateixa model. Cal partir d’una concepció de la fotografia més
categòrica com a forma de representació i coneixement de la realitat. La fotografia
té una naturalesa que la situa com a intermediària entre diferents camps.

Fons Montse Mitats. Circa 1975

Lluny de representar un trencament cultural respecte a la generació anterior,
alguns fills de la burgesia van construir un imaginari que representava la vida
acomodada i la seva pertinença a una èlit social i professional. Els referents visuals
de la discoteca Bocaccio, les revistes estrangeres de decoració o les reunions de
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negocis a l’americana contextualitzen les retòriques que va utilitzar el fotògraf. La
visió fa l’objecte.

Fons Pep Rigol. Bar La enagua. 1976.

Altres fills de la burgesia van construir els seus espais de trobada per sobre de
l'avinguda Diagonal. Lluny de la família podien assajar noves identitats i nous rols
sexuals en el context d'uns paràmetres culturals emergents i revolucionaris.

Fons Clara Plasencia. 1975‐1980. Autoretrats amb indumentària de la mare.

Un aspecte important de la democratització de la tècnica fotogràfica va ser que tots
aquells grups que no eren hegemònics van poder documentar el que volien i,
sobretot, autorepresentar‐se. Podríem parlar de "grups perifèrics": classes
populars, joves i dones. Aquest darrer col·lectiu ha estat, sense cap mena de dubte,
un dels més actius a l'hora d'utilitzar la fotografia com a eina de vindicació i
d'autorepresentació. Aquests autoretrats que ironitzen sobre el rol clàssic de la
dona documenten una visió de gènere sense cap rastre de cultura masclista i
contacten amb el territori de la performance.

14

Models Instamatic de Kodak. Circa 1970

Fons Clara Plasencia. Fotos realitzades amb una càmera Kodak Instamatic. 1975‐1980.

A partir dels anys 60 i molt especialment a partir dels 70 van aparèixer al mercat
càmeres molt barates. La "Kodak Brownie Fiesta" i la seva sèrie hereva "Kodak
Instamàtic" van permetre als més joves, fills d'un entorn cultural burgès en el que
la fotografia ja era habitual, accedir a la pràctica fotogràfica. Un dels aspectes més
interessants de la pràctica d'aquest segment social nascut a finals dels 50 o a
principis dels 60 és l'autorepresentació que marca territori cultural i generacional
respecte al món dels pares i els adults. Aquestes càmeres funcionaven amb
pel·lícula de format 126 i els negatius mesuraven 26,5 x 26,5 mm. La lent era molt
rudimentària. El producte final eren fotografies quadrades, de poca qualitat. L'ús
d'aquestes càmeres entre un públic molt jove generava unes retòriques noves molt
pròpies que actualment poden enllaçar amb les selfies realitzades amb el mòbil.
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Fons Todó‐Plasencia. 1983

L'any 1983 una parella de Barcelona de vint‐i‐pocs anys va deixar la ciutat, es va
establir a Camprodon i va obrir un bar, La Perla. Aquest bar es va convertir en
l'epicentre d'un territori de gent jove amb molt poc interès per la política, que li
agradava la música i que prenia de tot. Les imatges que va generar aquell grup
d’afinitat documenten de forma molt genuïna la seva contemporaneïtat i ara ens
captiven per la seva candidesa.
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Fons família Carretero (1970‐1985)

La família Carretero es va establir al barri del Carmel de Barcelona als anys 60. Es
van construir ells la casa, ajudats per familiars que ja s'havien establert. Ells no van
tenir càmera fotogràfica fins que no van tenir el primer fill. Abans de casar‐se les
fotografies, enviades per correu, eren objectes talismà per saber l'un de l'altre i
expressar‐se l'estimació. Havien d'acudir a "leiqueros", fotògrafs ambulants sense
galeria que feien fotos a la porta de la caserna miliar, a un parc d'atraccions o a la
boda. Aquest fons fotogràfic és la narració d'una família treballadora immigrant
amb uns registres i unes retòriques absolutament oposades als registres d'una
família burgesa: la representació de la majoria d'edat i d'una masculinitat legal a la
mili, beure alcohol a morro pel carrer, enregistrar el transport en metro el dia de la
Primera comunió o l'escenificació singular de la mare amb les filles i unes nines
que, com les filles, porten el vestit de la comunió.
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Fons Jacques Léonard. Nochebuena en la barraca de Tía María. 1970

El fons Jacques Léonard constitueix un cas singular d’accés a l’autorepresentació
d’un grup marginal, en aquest cas dels gitanos de Montjuïc, entre 1952 i 1975.
Léonard, casat amb Rosario Amaya, d'ètnia gitana, va tenir el pas franc en aquell
territori de Montjuïc on els payos no hi tenien accés. En aquells anys molts
fotògrafs van fotografiar gitanos, però només Léonard ho va poder fer "des de
dins". Ell no vivia a les barraques, però els diumenges hi anava a passar el dia amb
la dona i els nens. El seu arxiu és una barreja de treball etnològic i fotografia
familiar. Aquells gitanos no tenien càmera i Léonard va ser el primer que els va
retratar sense voler transmetre una mirada paternalista i compassiva, si no tot el
contrari: ho va fer representant‐los amb tota la dignitat individual i col·lectiva.
Molts individus d'aquella comunitat conserven fotografies que els va fer el payo
Chac de la mateixa manera que les famílies payes conservem els nostres àlbums.
Per fi algú els representava tal com ells volien.
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