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1. Introducció: motivacions, objectius i metodologia 

 

Des de la seva invenció, la fotografia ha estat molt controvertida. És un instrument que 

permet, a través de la llum, plasmar imatges en un document que pot perdurar.  

És per això que, des dels seus inicis, la fotografia ha causat una falsa sensació 

d’objectivitat. Realment la fotografia consisteix o forma part d’un acte de comunicació i 

aquest fet és el que fa impossible que una fotografia sigui completament objectiva. Per 

una part, hi ha una persona que fa la fotografia i, per tant, fa d’emissor, selecciona en quin 

moment farà la foto i decideix què hi sortirà i què no i també decideix com hi sortirà (quin 

serà l’enquadrament, la llum, la posició dels elements, el posat, etc.). Per altra banda, com 

a part de l’acte de comunicació, també hi ha un receptor i, en aquest cas, hi haurà un 

interpretació de la imatge. Pot ser que el que capti el receptor no sigui el mateix que el 

que l’emissor volia transmetre i dependrà totalment de la situació de l’individu que la 

veurà. En molts casos la imatge no anirà dirigida a “l’individu” sinó a la massa del poble, 

a un receptor que és un conjunt que es percep com un element total. Finalment, la 

fotografia no estarà aïllada i dependrà del context. No és el mateix veure una fotografia 

sola que amb un peu de foto concret. La percepció de la imatge canvia si va acompanyada 

d’un article o bé està inclosa en un reportatge. També pot estar contraposada a una altra 

fotografia de manera que el posicionament que té el receptor envers la imatge variï. Hi ha 

un segon context menys directe que pot ser tant social, com polític, com artístic i que farà 

que es vegi i s’interpreti la fotografia amb uns altres ulls. 

M’he proposat, en aquest treball, analitzar la fotografia de premsa partint d’aquesta 

premissa. Quan parlo de fotografia de premsa em refereixo a tota fotografia que transmet 

una noticia o que denuncia una situació. A mida que he desenvolupat el treball l’he dividit 

segons m’ha semblat més convenient per plasmar el meu objectiu de demostrar la 

subjectivitat que comporten. He fet una introducció dels inicis de la fotografia en la 

premsa; després una secció amb fotografia documental, que és més pròxima a la denúncia 

i que té un caire més etnogràfic o antropològic; he desenvolupat un apartar sobre el 

fotoperiodisme, un tipus de fotografies en què es valorarà la immediatesa, la naturalitat i 
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que començaran a constituir la noticia en sí; he fet un apartat de les revistes il·lustrades 

del segle XX que beuran de les influències del fotoperiodisme alemany i finalment un 

altre en què parlo de la fotografia bèl·lica i els canvis de tractament de les notícies que 

han anat apareixent. He seleccionat aquest tipus de fotos, ja que penso que, de manera 

més directa, es percep que per tal d’entendre la foto també s’ha de tenir en compte el 

context. Les fotografies no seran neutrals ni objectives perquè obeeixen a uns interessos 

concrets, ja siguin als del fotògraf, als dels directors del diari o revista o bé als de qui la 

paguen, que poden ser empreses, accionistes, el govern, etc. Poden obeir a l’objectiu de 

denúncia i arribar a tenir unes conseqüències a nivell social. 

La fotografia és una arma de manipulació, en tant que es té la percepció que, al ser 

mecànica, és objectiva. És l’eina perfecta per transmetre uns missatges o idees concretes. 

Tota fotografia publicada tindrà una intencionalitat, ja sigui  fàcilment discernible o no. 

A mida que analitzo les fotografies, faig un repàs per la història de la fotografia, sobretot 

centrat en la seva vessant més sociològica i mirant de posar-les en valor com a documents. 

Penso que en la historiografia s’ha pecat moltes vegades d’utilitzar les fotografies com a 

meres il·lustracions o com a proves, donant per feta la veracitat de la imatge i no integrant-

la en el discurs com a part d’aquest. Les fonts, en qualsevol cas, han de ser qüestionades, 

i contrastades, també quan es tracta de fotos, i un cop extretes les conclusions, 

acompanyar-les d’un text que transmeti allò que volem comunicar amb el nostre estudi. 

En definitiva, cal posar les imatges en valor com a part d’un acte de comunicació 

bidireccional en què la intenció i les conclusions que se n’extreuen són igual d’importants 

que el document en sí. 

Una altra idea que he volgut transmetre al llarg del treball és que una fotografia sempre 

és una posada en valor d’un element. La dignificació a través de la representació. En 

primer lloc perquè perdurarà en el temps tot i que l’original desaparegui, la fotografia fa 

de testimoni d’allò que ja no existeix o que es susceptible a desaparèixer i, en segon lloc, 

pel simple fet de ser fotografiat se li està donant un valor estètic que és intrínsec.  

Quant a la metodologia que he seguit a l’hora de fer el treball he començat fent recerca a 

fonts més generals, com ara els manuals d’història de la fotografia, que m’han derivat a 

fonts més concretes. A mesura que he redactat els capítols i he fet recerca d’imatges han 

anat proliferant els arxius digitals de fotografies i llibres il·lustrats per les fonts d’imatges. 
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Inicialment vaig redactar un discurs central que he anar alimentant de fonts diverses i a 

través de cites que he inclòs en les parts del discurs que corresponien. He decidit 

combinar-ho amb assajos que parlen des de la visió de l’autor de quin és el paper de la 

fotografia en la història o en la societat, com és el cas de Benjamin1, Sontag2 o Barthes3, 

combinat amb idees d’estètica o de moral. En gran part he seguit els passos del llibre de 

Gisèle Freund, La fotografía como documento social4, ja que he vist que s’adaptava a la 

forma amb què volia fer el discurs del treball, sempre amb les meves aportacions sobre 

anàlisis ja esmentades. 

Acabo amb un cita que resumeix en bona part perquè he seleccionat aquest període i 

aquest tipus de fotografia. La cita és de Margarita Ledo: “[...] no solo reconocer que 

estamos en presencia de un medio de comunicación sino que en ella se asienta uno de los 

pilares de la estrategia del discurso periodistico: la credibilidad. Y así como existen 

materiales más creíbles, con un grado más elevado de coherència dentro de un sistema 

cultural, existent tratamientos que le trasladan un valor añadido precisamente en cuanto 

a su credibilidad. La foto, por su componente mecànica y porque se le confiere valor 

documental, convierte un hecho en mas creíble. La foto-reportaje es, por excel·lència, el 

genero confeccionado para garantizar la credibilidad[...]”.5 

 

 

2. Estat de la qüestió 
 

Les primeres històries de la fotografia pròpiament dites se centren en els avenços que va 

suposar en el camp de la química o quines millores tècniques es van introduir en l’invent. 

No eren unes histories que se centressin tan en el resultat sinó molt més basades en la 

tècnica i el mètode per aconseguir una fotografia. Aquestes primeres històries i el fet que 

l’invent marqués tant, fa que els següents estudis es vegin influenciades per aquestes 

primeres corrents. S’engloben en aquesta primera corrent la Geschichte der photographie 

                                                           
1 Benjamin, Walter. (2015). Sobre la fotograía (7 edició). València: Pre-Textos. 
2 Sontag, Susan. (2018). Sobre la fotografía (2 edició). Barcelona: Debolsillo. 
3 Barthes, Roland. (1994). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía (3 edició). Barcelona: Paidós. 
4 Freund, Gisèle. (2017). La fotografia como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili. 
5 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotográfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra. 
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de Josef Maria Eder publicat l’any 1891 i la Histoire de la decouverte de la photographie 

de Georges Potonniée de l’any 1925.  

Més endavant, a la dècada dels anys 30, es comencen a fer noves interpretacions de la 

història de la fotografia com per exemple Heinrich Schwarz qui l’any 1931 fa una 

monografia sobre les fotos de David Octavius Hill i, més tard, sobre d’altres autors en 

què vincula la història de la fotografia amb la història de l’art utilitzant metodologies 

similars a l’hora d’analitzar i investigar. Aquesta manera de fer és pionera i servirà de 

referent més endavant tant a autors europeus com a nord-americans.  

Walter Benjamin amb la seva Pequeña historia de la fotografia (1931) valora les imatges 

des d’una vessant més artística sense tenir en compte les tensions històriques i parla del 

que serien les primeres imatges catalogant-les de llunyanes, retraten un temps llunyà però 

també són llunyanes quant a la tècnica que s’utilitzava. Les valora pel temps d’exposició 

que necessitaven i el tractament tan especial de la llum que es feia. Les valora en tant que 

són exemples anteriors a la massificació i a la industrialització de l’invent, que ell ja 

començava a veure. Cita, entre d’altres, David Octavius Hill, Julia Margaret Cameron o 

Felix Nadar, tot i que per a ell la combinació entre precursor i virtuós de la fotografia era 

Eugene Atget qui, amb les seves fotografies, va trencar amb certs convencionalismes que 

ja envoltaven el món de la fotografia per fer-ne unes que portaven el seu caràcter alhora 

que eren, tècnicament com les primeres fotografies de llarga exposició. 

L’any 1935 Beaumont Newhall, historiador de l’art, basant-se en el catàleg d’una 

exposició que ell mateix va organitzar al MoMA va escriure The history oh photograph, 

from 1839 to the present, en què va voler ampliar la base històrica de la fotografia que 

fins aquell moment no tenia. Es va basar sobretot en els treballs previs d’Eder i Potonniée, 

ja citats, i potser per això no s’acaba d’alliberar de la línia dels avenços tècnics tot i que 

defensa que hi surten només fins on afecten al fotògraf. Qualifica la fotografia de ciència 

però també d’art i en parla com a part vital de la comunicació. Per tant, aquest treball va 

significar l’inici d’un corrent en què es té en compte el context històric per entendre les 

diferents fases de la fotografia. 

Més endavant, del 1945 al 1960, s’escriuen diverses històries de la fotografia basades en 

la metodologia de Newhall, és a dir, històries cronològiques que van des dels inicis o 

preinicis de la fotografia fins al present. Veuen els fotògrafs com artistes i les fotos com 
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a art però posen de manifest les repercussions culturals i socials que tenen les fotografies, 

a més de considerar-les com un mitja de comunicació i d’expressió bàsic. Alguns 

exemples són la Histoire de la photographie de Raimond Lecuyer (1945), The history of 

photography, from the camera obscura to the begining of the modern era de Helmut 

Gernsheim (1955) o History of photography from the earliest begining to the present 

day(1958) de Peter Pollack que es basava en les figures dels grans fotògrafs per 

reconstruir la història. 

Als anys 60 es reediten moltes de les històries generals anteriorment citades però 

augmentades i revisades per tal que s’adaptessin i paral·lelament s’inicien nous projectes 

duts a terme pels mateixos fotògrafs, per exemple Breve histoire de l’art de Niépce a nos 

jours d’André Vigneau (1963) o Emmanuel Sougez que publica una història de la 

fotografia en dos volums: La photographie. Son histoire i La photographie. Son univers 

(1968). 

En aquest mateix moment, apareixen històries que estudien la relació entre l’art i la 

fotografia, que és un tema que des de l’inici de la fotografia és controvertit ja que es 

genera una polèmica al voltant de si la fotografia és art o, durant el realisme, si la 

fotografia substituirà la pintura. Alguns exemples d’aquestes noves històries que 

relacionen l’art i la pintura són The painter and the photograph, from Delacroix to Warhol 

de Coke Van Deren (1964), Kunts und photographie. Kontakte. Einflüsse. Wirkungen de 

Otto Stelzer (1966) o Art and photogrphy (1968) d’Aaron Scharf. Aquest corrent va tenir 

continuïtat i apareix en altres obres que no pretenen fer una història de la fotografia però 

que analitzen la ja citada polèmica entre l’art i la fotografia i ho fan des d’aquesta 

perspectiva, com per exemple Susan Sontag a On photography (1973). 

Aquesta última obra pertany a un conjunt que no s’engloba dins els corrents de les 

històries de la fotografia tal i com les entenem, sinó que fa una lectura de la fotografia 

des de diverses perspectives com poden ser la moral i l’estètica i, fins i tot, en com afecta 

el fet que existeixin les fotografies i que estiguin a tot arreu a la nostra manera de percebre 

la realitat. Dins aquest tipus d’obres cal destacar la de Gisèle Freund, Photographie et 

Société (1974). Aquest llibre es basa en la seva tesi doctoral que va fer el 1935 i que 

vincula la fotografia amb la sociologia. El que pretén és demostrar que hi ha una 

dependència mútua entre l’art i la societat i que les fotografies poden fer que canviem la 
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nostra manera de veure el món de la mateixa manera que l’evolució de la societat fa que 

canviï la fotografia.  

Entre aquests treballs també cal destacar  La chambre claire. Note sur la photographie 

de Roland Barthes (1980) que és un assaig on l’autor, a partir de diverses fotografies, 

pretén descobrir quina és la màxima universal sense la qual no existiria la fotografia.  

I finalment, per acabar de citar alguns d’aquests treballs, un assaig de Philippe Dubois, 

L’acte photographique (1983) en què fa una retrospectiva en l’acte de la fotografia 

trencant la idea que el resultat és una imatge objectiva i defensant que hi ha un mòbil en 

el fet de fer aquella foto i no una altra i que l’autor no és merament aquell que fa el gest 

per fer la foto sinó que també és la ment que l’ha pensada. Aquest estudi també té molt a 

veure amb la manera de rebre el missatge i del públic a qui es dirigeix. Tirant enrere en 

el temps i basant-se en aquesta idea que la fotografia és una reproducció, en treu 3 

moments segons la comprensió d’aquestes: el primer, en què es pensa en la fotografia 

com un mirall d’allò real (mimesis), el segon en què es veu com una transformació d’allò 

real (codi i reconstrucció) i el tercer i últim en què es veu com una petjada d’allò real 

(índex i referència). Aquest assaig és interessant perquè inclou una mirada filosòfica més 

enllà de les imatges, en relació amb qui les fa i les rep. Aquests són només alguns 

exemples d’assajos que no són històries de la fotografia però sí que fan aproximacions 

enriquidores i complementàries a aquestes des de diverses perspectives. 

A partir dels anys 70, es comencen a fer obres més sintètiques i divulgatives per 

aproximar-se al gran públic i que estiguin més a l’abast de tothom. Entre elles hi ha la 

Histoire de la photographie de Jean a. Keim (1971), Historia de la Fotografia de Marie-

Loup Sougez (1981) o Photography. A concise history de Ian Jeffrey (1981). 

Un gran canvi en la metodologia i una gran aportació es va fer des de França quan va ser 

el 150 aniversari de la fotografia i es va publicar a París la Histoire de la photographie 

que va ser dirigida per Jean-Claude Lemagny i André Rouillé (1986) i més recentment 

també a París es publica la Nouvelle histoire de la photographie dirigida en aquest cas 

per Michel Frizot (1994) en què van participar respectivament 17 i 34 investigadors i 

historiadors. Aquests no necessàriament havien de formar equip sinó que a partir de 

diverses fonts i amb els seus enfocaments propis van elaborar les parts de la historia que 

prèviament s’havien repartit. Aquesta és la base de la metodologia que proposen i alhora 
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es basen en el fet que res està ja escrit sinó que el que cal es reformular les preguntes per 

tal de poder treure’n conclusions fresques, és a dir no estancar-se en el que ja està escrit 

sinó canviar la manera d’enfocar-ho per poder enriquir el discurs. 

A Espanya no es segueix aquesta línia sinó que hi ha dues fases bàsiques: la primera en 

què es busquen referents externs i la segona en què es mira de repensar la manera 

d’enfocar històricament el fenomen de la fotografia. 

Les primeres històries de la fotografia són tot just als anys 80 de la mà de Publio López 

Mondéjar, de Marie-Loup Sougez i de Lee Fontanella. Aquests serviran d’exemple 

posteriorment a altres històries de la fotografia, però moltes d’elles pequen del mateix, se 

centren en els exemples locals recopilats i es prova de fer una història general que moltes 

vegades es queda en una sèrie d’anècdotes enumerades desvinculades del context. Tot 

això es deu a la falta de metodologia i criteris de treball. Cap als anys 90 es mira de fer 

una reformulació de la metodologia sobre la història de la fotografia i es publica l’any 

1994 la Fotografia y métodos históricos: dos textos para un debate de Bernardo Riego i 

Carmelo Vega que més tard es va retitular Fotografia. Crisis de la historia i que acullen 

punts de vista d’historiadors i investigadors nacionals i estrangers per tal de qüestionar la 

metodologia que s’havia estat utilitzant i refer-la i reformular-la en base als criteris de 

diversos experts. Més endavant i sortint del marc de les publicacions però amb el mateix 

mòbil es va celebrar l’any 1999 el I Congreso Universitario sobre Fotografia Española, 

en què es va fer una revisió metodològica de la història de la fotografia al segle XIX.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Per tal de fer aquest estat de la qüestió m’he basat en el llibre: Sougez, Marie-Loup (coord.); de los 

Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, Carmelo. (2007). Historia general de la 

fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra 
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3. Els orígens de la fotografia a la premsa 
 

3.1. Inicis i primeres temptatives documentals 

 

Des del moment de la invenció de la fotografia hi va haver persones que la van utilitzar 

segons la seva funció de testimoni. No em centraré específicament ni en la vessant de la 

fotografia com a art ni tampoc en la vessant més tecnològica de l’invent. L’analitzo en 

tant que serveix com a document per transmetre una informació. La “veritat objectiva” 

que la majoria creu extreure d’una foto, pot fer que sigui útil per plasmar i transmetre la 

informació des d’un lloc llunyà. Pot transmetre els avenços que es fan, per exemple en la 

ciència o en l’art.7 Sobretot a l’hora de documentar esdeveniments, la fotografia es va 

anar imposant com el millor mitjà per fer-ho tot i que va ser un procés llarg i lent. 

Els esdeveniments històrics es van començar a enregistrar amb les càmeres que més tard 

es traslladaven a dibuixos per poder ser gravades. Els relats o cròniques es van anar 

transformant en el que entenem com a reportatges fotogràfics en què les que narren són 

les imatges. Semblava que la fotografia era una manera de donar la informació molt 

transparent i verídica però no s’ha de menysprear la subjectivitat que pot contenir una 

foto: “el fotoperiodisme no debe estar ingenuamente considerado, pues la objetividad de 

la cámara no está exenta de la parcialidad de determinar qué es exactamente o que cabe 

dentro del encuadre o de una serie fotográfica”.8 

Per tal de crear uns antecedents d’allò que he analitzat en el treball ens hem de remuntar 

al que podríem considerar com la primera sèrie de fotografies documentals o 

periodístiques que són els daguerreotips de Hermann Biow(1804-1850) y Carl Ferdinand 

Stelzner (1805-1894) de l’incendi d’Hamburg l’any 1842; els de Jules Itier (1802-1877) 

de la firma del Tractat entre França i China l’any 1843 i les imatges de la revolució de 

                                                           
7 Baudelaire en les seves crítiques al Saló de 1859 fa explícita la seva opinió sobre la fotografia. Demana 

que per tal de no corrompre l’art és necessari que la fotografia es mantingui com una eina al servei  

d’aquest. “Es necessario, por lo tanto, que cumpla con su verdadero deber, que es ser la sirvienta de las 

ciencias y de las artes, pero la muy humilde sirvienta, lo mismo que la imprenta y la estenografía, que ni 

han creado ni suplido la literatura”. A Charles Baudelaire. (1996). Salones y otros escritos sobre arte. (1 

edició). Madrid: Visor (p.233). 
8 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra. (pp. 367-370) 
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París l’any 1848.9 Aquestes últimes van ser publicades en forma de dibuix per il·lustrar 

una notícia al setmanal L’Illustration, amb la tècnica del gravat.  

Poc a poc els avenços en les tècniques fotogràfiques i en l’ergonomia, tant de les càmeres 

com dels accessoris, van fer que fossin molt més fàcils de transportar i es van iniciar les 

primeres expedicions. 10  

Tot i aquesta evolució tècnica, els reportatges avancen lentament i és degut a la poca 

professionalització dins el sector que és un problema que envolta la fotografia en totes les 

seves vessants. Alguns cops els professionals eren artistes mediocres que veien en la 

fotografia una bona manera de fer negoci, d’altres estaven més interessats en la tècnica 

en sí, en les millores que podien fer en la conservació de les imatges o en els temps 

d’exposició.11 

En qualsevol cas, cap al 1830 la premsa utilitzava la litografia o el gravat en fusta per 

il·lustrar les publicacions. Basant-se en els daguerreotips plasmaven les imatges a través 

dels dibuixos. Aquest tipus d’il·lustracions a la premsa de l’època s’utilitzaven per donar 

més objectivitat a la noticia. Els editors pensaven que els gravats a partir de fotografies, 

no només atreien més l’interès general cap a la notícia sinó que se’ls donava més 

credibilitat. Un exemple són les fotografies de Fenton que analitzarem a continuació i que 

van ser publicades amb la tècnica del gravat amb fusta a l’Illustrated London News.12 

 

3.2. Els primers reportatges bèl·lics: la censura 

 

Amb la fotografia i gràcies als avenços que hem comentat que van permetre millorar la 

mobilitat dels fotògrafs i dels seus instruments de treball, les noticies de l’altra punta del 

món es tornaven pròximes, la societat ja no es veia només a nivell local sinó que es 

globalitza. Aquest fenomen es dóna quan els retrats deixen de ser individuals per passar 

a ser col·lectius però cal tenir en compte que els propietaris dels diaris són els governs, 

                                                           
9 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.371) 
10 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.376) 
11 Íbid. 
12 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.378) 
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les finances i la indústria i per tant aquesta informació respon a dos interessos.13 

Primerament a l’interès creixent del públic a estar ben informat i en segon lloc al que els 

propietaris dels mitjans volen transmetre, és a dir, així com la manera de transmetre les 

noticies no és neutral, ja sigui pel llenguatge, per la formulació, etc. les fotografies tampoc 

ho eren. Els fotògrafs que treballaran pels diaris i seran pagats pels seus propietaris no 

faran fotografies neutrals sinó que aquestes respondran a uns interessos concrets. La 

diferència és que una fotografia era vista com un retrat exacte d’un moment concret i es 

tenia la falsa percepció d’objectivitat, però cal tenir en compte que un fotògraf pot 

manipular la fotografia i encara que no sigui intencionalment, aquesta serà subjectiva. Per 

exemple un fotògraf decideix fotografiar i fer un enquadrament concret que selecciona 

els objectes o persones que hi sortiran i n’ometrà unes altres, fins i tot pot fer una posada 

en escena concreta que pot no ser espontània.  

Per tal d’entendre aquesta situació, en el llibre de Gisèle Freund14, ens posa dos exemples 

dels que podem considerar com els primers reporters de guerra: Robert Fenton (1819-

1869) i Matthew B. Brady(1822-1896).  

Fenton, l’any 1855, va anar a fotografiar la guerra de Crimea amb un equip que encara 

no estava gaire preparat per ser utilitzat en una expedició ja que era molt pesat, de difícil 

preparació i depenia molt de les condicions climàtiques. Aquesta expedició va ser 

finançada amb la condició que no fotografiés els horrors de la guerra per no espantar  les 

famílies dels soldats. Aquestes fotografies censurades prèviament, van ser publicades en 

format gravat a l’Illustrated London News.15 Per contra, el fotògraf Matthew B. Brady va 

fotografiar la Guerra de Secessió del 1861 amb un equip de fotògrafs professionals i amb 

les mateixes dificultats que proporcionava l’equip en exterior. Aquests daguerreotips, en 

canvi, mostraven els horrors de la guerra d’una manera explícita i crua, molt més 

objectiva que no pas la de Fenton, però Brady ho va autofinançar i les vendes no es van 

correspondre amb el que ell pensava i es va arruïnar per complet en aquesta missió. 

Aquest cas ens posa de manifest la manipulació que hi ha utilitzant les imatges per mostrar 

el que interessa. En el cas de Fenton del que es tractava era de netejar la imatge d’un 

                                                           
13 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

98) 
14 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

98-100) 
15 Íbid. 
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conflicte molt impopular entre la societat i, pel contrari, les de Brady pretenien mostrar 

l’horror de la guerra, però tal i com es va corroborar, una imatge no pot crear una posició 

moral, la guerra de Secessió es va continuar duent a terme i les imatges de Brady no van 

tenir la repercussió necessària.16 

 

Figura 2: “Oficials de la Guerra de Crimea” de Roger Fenton. (1855). Expedició de Roger Fenton. Font: Freund, 

Gisèle. (2017).  La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili. 

 

La figura 2 és un exemple del que fotografiava Fenton. Els oficials acampats i clarament 

posant amb els uniformes impecables i servint-se unes begudes. La resta de les fotografies 

són semblants amb grups o individus sols. També abunden les fotografies de camins vuits, 

campaments o cementiris, però no hi apareixen morts, explosions, batalles o moments 

d’enfrontament.  

En canvi, a la figura 3, veiem una fotografia de Brady que va ser exposada a la seva 

galeria l’any 1863 juntament amb la resta del reportatge, sota el títol “La muerte en 

Antietam”. Aquestes van ser les primeres fotografies de guerra que van retratar l’horror 

real. En la majoria de les fotografies de l’exposició hi apareixen morts en fosses, en el 

camp de batalla, recollits pels companys. Contrasten les dues visions de la guerra que 

ofereixen dos dels pioners en aquest tipus de fotografies.  

                                                           
16 Sontag, Susan. (2008). Sobre la fotografia (2 edició). Barcelona: Debolsillo (p. 27) 
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Figura 3: “Fotografia de la Batalla de Antietam” de Matthew B Brady. (1862). Expedició de Matthew B. Brady. 

Exposada a The Death of Antietam Font: https://cincodays.com/2014/05/14/conociendo-la-historia-mathew-b-brady-

fotografo-de-guerra/ 

 

En aquest mateix context on la industrialització en alguns països ja estava implantada, 

s’inicia la colonització i hi ha les grans migracions cap als Estats Units, també comencen 

els primers moviments de protesta social i en aquest context és quan la fotografia 

adquireix un caire més documental i de denúncia.  

 

3.3 La fotografia entra a la premsa 

 

La primera fotografia que es va publicar a la premsa va ser l’any 1880 i no és casualitat. 

Els últims anys del s. XIX van ser els anys en què el motor mecànic va accelerar la 

industrialització i mecanització. Aquesta primera foto que es publica en un diari no només 

va tenir un fort impacte en el món de la premsa o en el context de la mecanització sinó 

que, també a nivell social, va significar un canvi en la manera de veure el món i de 

transmetre l’actualitat. Fins llavors una persona que llegia un diari podia saber les noticies 

llunyanes a través de les paraules que, tot i que és el mitjà comunicatiu bàsic, es percep 

com a més abstracte o que pot prestar-se a més confusió i de cop amb les fotografies, els 

fets que passaven lluny podien ser concebuts com a més reals i pròxims. De fet aquesta 

https://cincodays.com/2014/05/14/conociendo-la-historia-mathew-b-brady-fotografo-de-guerra/
https://cincodays.com/2014/05/14/conociendo-la-historia-mathew-b-brady-fotografo-de-guerra/
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percepció ja l’havien tingut abans els editors de premsa. Les imatges que es gravaven 

inicialment eren plenes de detalls, destinades a reforçar l’interès en la noticia. En canvi, 

un cop arriba la fotografia, els gravats es fan a partir de daguerreotips i es dona més 

importància a la veracitat i objectivitat que aporta la il·lustració.17 

Ens hauríem de plantejar quins motius fan que la fotografia en sí entri tan tard a la premsa. 

Fins a finals del XIX,  no era possible plasmar les imatges amb immediatesa sobre paper 

però en aquell moment hi va haver una sèrie d’avenços recents que es van combinar i que 

van fer possible tenir la rapidesa que es necessitava a la premsa. Gràcies al procediment 

del halftone va aparèixer la primera imatge en un diari. Es van desenvolupar diverses 

temptatives i es van provar vàries tècniques per tal d’utilitzar les fotos a la premsa, però 

el problema era que amb la tècnica del gravat només podien plasmar els tons (blanc o 

negre) i no es captaven els grisos.  Va ser l’any 1852 quan Fox Talbot va descobrir que 

segmentat la imatge en diversos punts i jugant amb els espaiats entre ells es podia causar 

un efecte de degradat, ja que l’ull no pot distingir que la imatge està seccionada i causa 

una sensació de grisos només utilitzant el blanc i el negre.18 És la ja esmentada tècnica 

del halftone, que anys més tard es va perfeccionar i les imatges es van poder plasmar 

juntament amb el text de manera ràpida. A la figura 1, podem veure la primera fotografia 

publicada. Va ser l’any 1880 al Daily Herald i es titulava Shantytown: 

                                                           
17 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.376) 
18 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.207) 
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Figura 1: “Shantytown” de Stephen Henry Horgan. (1880). Publicada al Daily Herald. Font: 

http://catalogo.artium.org/book/export/html/4047 

  

Hi ha altres factors que fan que sigui possible la il·lustació en la premsa: “la mecanización 

de la reproducción, el invento de la placa seca al gelatino-bromuro, [...] el 

perfeccionamiento de los objetivos [...], la película en rollos [...] el perfeccionamiento de 

la transmisión de una imagen por telegrafía y más tarde por belinografía abrieron el 

camino a la fotografía de prensa.”19 

Cal tenir en compte que és diferent el que passa amb la premsa diària del que passa amb 

les revistes setmanals o mensuals, ja que les revistes tenen més temps de preparació i 

edició i les imatges hi proliferen amb anterioritat que a la premsa diària. La sensació de 

millor informació si el document contenia una imatge fan que la demanda s’incrementi i 

que les revistes es vegin abocades a publicar articles il·lustrats. En canvi, en la premsa 

diària encara s’haurà d’esperar fins a principis del s. XX perquè les imatges siguin una 

cosa corrent i fins a 1910 perquè se’n faci un ús massiu: l’any 1904 ho fa el Daily Mirror, 

al 1919 l’Ilustrated Daily i a França el primer que ho utilitzarà serà l’Excelsior.20 

                                                           
19 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

96) 
20 Íbid. 

http://catalogo.artium.org/book/export/html/4047
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4. Fotografia documental: una eina de denúncia 
 

La fotografia documental no és explícitament feta per la premsa sinó que es fa per part 

d’un fotògraf i pot ser difosa per diversos mitjans, ja siguin diaris, llibres, exposicions, 

etc. El que caracteritza aquest tipus de fotografia és que l’autor d’aquestes estarà en 

contacte amb l’ambient on faci les fotografies, es documentarà sobre la situació d’allò 

que vol fotografiar a través de diversos mitjans ja siguin llibres, testimonis, etc. i el mòbil 

del reportatge serà intentar transmetre una informació, destapar certes situacions que no 

es coneixien a través també d’un treball d’investigació. És una fotografia més pròxima a 

l’etnografia o a l’antropologia però els resultats mai seran objectius sinó que tenen una 

visió d’autor. Tot i que la fotografia sempre serà subjectiva, en la mesura del possible, el 

que pretén l’autor és que la fotografia plasmi la realitat i no pas els sentiments del 

fotògraf.21  

En aquest àmbit de la fotografia documental apareixen una sèrie d’autors que van publicar 

les seves fotografies com a denúncia d’una situació injusta. És el cas del fotògraf  Jacob 

Riis (1849-1914), danès que arriba a Nova York l’any 1870 i que es posa a treballar al 

New York Herald Tribune. Realitza un estudi i fa un reportatge als barris més pobres de 

la ciutat. En aquests barris s’hi viva en unes condicions deplorables i és el que va plasmar 

en les seves fotografies: habitatges plens de persones, tallers muntats en espais reduïts, 

delinqüència. Va publicar el reportatge en forma de llibre sota el títol Como vive la otra 

mitad (1890)22 i aquest va contribuir en gran mesura a la eradicació dels habitatges 

insalubres i va fer que es milloressin les condicions en diversos barris de la ciutat. Podem 

veure un exemple de les seves fotografies a la figura 4 on apareix l’interior d’un dels 

habitatges d’aquest barri. El títol ens destaca que hi surten tots els mobles que tenien. S’hi 

veuen les parets deteriorades de l’edifici ruïnós. En altres reportatges va prestar especial 

atenció al treball infantil i a la baixa escolarització dels nens. En aquest sentit, més tard, 

                                                           
21 Catalogo Atrium. DokuArt Biblioteca y Centro de Documentación. (2010). Recuperat de 

http://catalogo.artium.org/book/export/html/4047 
22 Riis, Jacob A. (2004). Cómo vive la otra mitad (1 edició). Barcelona: Alba editorial 

http://catalogo.artium.org/book/export/html/4047


La instrumentalització de la fotografia: subjectivitat i parcialitat en els documents fotogràfics del 
s. XIX al s. XXI| Paula Ruz Ramos 

 

[17] 
 

va ser secundat per Lewis W. Hine (1874-1940)23 que tenia formació en sociologia i va 

fer reportatges entre 1908-1914 sobre les nefastes condicions de feina del treball infantil. 

Aquestes fotografies estan dividides en sèries segons l’àmbit en què les va fer: fàbriques, 

mines, camp, etc. He seleccionat la fotografia de la figura 5 de la sèrie de fàbriques tèxtils 

en què hi apareix una nena filadora amb la roba i la cara brutes, més baixa que les 

màquines amb les quals treballa. Ella apareix enfocada al final d’una renglera de fils 

preparats per teixir que surten difuminats, donant-li a la fotografia molta profunditat a 

més de centrar tota l’atenció en la figura de la nena.  Els treballs de Hine també van colpir 

la societat i es va aconseguir que s’adoptessin lleis per la protecció dels infants. Més tard 

col·labora amb la Creu Roja en diverses guerres i al tornar podem veure com els seus 

treballs experimenten un canvi de visió en el sentit que ja no es tan crític amb la situació 

a la ciutat, segurament colpit pels horrors de la guerra, i fa un nou treball sobre la 

indústria: Men’s at work (1932). N’he seleccionat una de la sèrie de les centrals 

elèctriques, tot i que la més reconeguda és la de la construcció de l’Empire State Building. 

El contrast amb els anteriors treballs és evident. En aquestes fotografies sempre hi ha 

homes fent servir i funcionar algun tipus de maquinària. No és un treball de denúncia com 

els anteriors tot i que sí que té un to reivindicatiu de la figura de l’home en front de les 

màquines. A través d’aquesta sèrie ens vol transmetre que la mecanització no pot 

funcionar si no hi ha homes darrere treballant. 

Tot i la repercussió de les seves fotos, tant Riis com Hine eren aficionats i no es dedicaven 

professionalment a la fotografia, sinó que utilitzaven les fotos com a eina per donar 

credibilitat als seus articles.24 Per altra banda, hi és implícita la voluntat de denúncia, 

utilitzen la fotografia com a element de subversió, per fer paleses les desigualtats i per 

intervenir en la qüestió social.25  

                                                           
23 Nordström, Alison (com.). Lewis Hine (Fundación Mapfre, Madrid, del 6 de febrero al 24 de abril de 

2012). Madrid: Fundación Mapfre (2011). 
24 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.102) 
25 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotográfico (1 edició). Madrid: Ediciones Càtedra. 
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Figura 4: “Flat in Hell’s Kitchen. “Ruin”. A Flat in the Pauper Barracks West Thirty- Eight Street, with All Its 

Furniture, CA” de Jacob Riis. (1890). Font: Riis, Jacob A. (2004). Cómo vive la otra mitad (1 edició). Barcelona: 

Alba editorial (p. 307) 

 

 
 

Figura 5: “Little spinner in mill, Augusta, GA” de Lewis W. Hine. (1909) De la sèrie “Child Labor (Textiles)”. 

Font: Nordström, Alison (com.). (2011).  Lewis Hine. (Fundación Mapfre, Madrid, del 6 de febrero al 24 de abril de 

2012). Madrid: Fundación Mapfre (p.80) 
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Figura 5: “Mechanic at steam pump in electric power house” de Lewis W. Hine. (1920). De la sèrie “Powerhouses” 

Font: Nordström, Alison (com.). (2011). Lewis Hine. (Fundación Mapfre, Madrid, del 6 de febrero al 24 de abril de 

2012). Madrid: Fundación Mapfre (p.80) 

 

D’altres fotògrafs que van destacar en aquest àmbit van ser James Van der Zee (1886-

1983), fotògraf afroamericà que tenia un estudi de fotografia a Harlem i, que va retratar 

durant els anys 20 i 30 la classe mitja creixent del barri, sobretot escenes de família, vida 

quotidiana, casaments i funerals. Aquestes últimes seran més tard recollides al llibre The 

Harlem Book of the Death (1978). Gran part de les seves imatges van ser fetes en estudi 

pel que es pot pensar que no s’engloba dins els ja esmentats fotògrafs documentalistes, 

però certament, tot i ser escenificat i posat, algunes van formar part de l’exposició Harlem 

on My Mind del Metropolitan de Nova York ja que documentaven, potser de manera no 

volguda, un moment de creixement de la classe mitja a Harlem.26 

                                                           
26 Van Der Zee, James. (2014) a A.A.V.V (ed.), African Americans in the Visual Arts (3 edició p.181-

182) Disponible a: Gale Virtual Reference Library 

https://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=B80721FDDF7B8E7E1333E52DBC45

7639?N=197+4294904566+4294904503&Ntk=P_EPI&Ntt=118209953017436652977368693231225860

482&Ntx=mode%2Bmatchallpartial 

 

https://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=B80721FDDF7B8E7E1333E52DBC457639?N=197+4294904566+4294904503&Ntk=P_EPI&Ntt=118209953017436652977368693231225860482&Ntx=mode%2Bmatchallpartial
https://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=B80721FDDF7B8E7E1333E52DBC457639?N=197+4294904566+4294904503&Ntk=P_EPI&Ntt=118209953017436652977368693231225860482&Ntx=mode%2Bmatchallpartial
https://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=B80721FDDF7B8E7E1333E52DBC457639?N=197+4294904566+4294904503&Ntk=P_EPI&Ntt=118209953017436652977368693231225860482&Ntx=mode%2Bmatchallpartial
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Cito, també, el treball de Frances Benjamin Johnston (1864-1952), que va ser la primera 

dona fotògrafa documentalista que va començar fent retrats de famosos en el seu estudi 

de Washington. Va lluitar per la visualització de la feina de les dones fotògrafes, per 

exemple amb la publicació del seu article “What a women can do with a càmera” (1897). 

Té un extens treball sobre l’arquitectura colonial del sud d’Estats Units quan estava 

desapareixent i, per tant, hi havia un afany per conservar-ho a través de les fotos i també 

va fotografiar les mines de carbó i siderúrgia de Mesabi Range i la misèria dels camperols 

negres i nadius americans que són els treballs que s’inclouen més en aquesta vessant 

documentalista de la fotògrafa.27 

Uns anys més tard s’adverteix un canvi en la fotografia ja que es podien captar les imatges 

d’imprevist, sense que el subjecte fotografiat sabés que una càmera l’estava apuntant. 

Fins llavors els fotògrafs s’havien guanyat una mala reputació pel fet de la incomoditat 

que suposava ser fotografiat, ja que les exposicions eren llargues, els flaixos eren molt 

poc pràctics, etc. Quan es pot començar a fotografiar sense ser vist és quan apareix un 

altre tipus de fotografies que seran molt útils en el cas del periodisme i de les que parlarem 

més endavant.  

Walker Evans (1903-1975) va utilitzar aquesta tècnica però no necessàriament encarada 

cap a la premsa. Les seves fotografies s’engloben més aviat en una voluntat de 

documentar com la de Hine o la de Riis. Ell va fer fotografies del metro de Nova York, 

de les façanes dels edificis de la ciutat o d’inventaris d’habitacions. Eren fotografies 

inadvertides, les quals en cap cas són iguals que aquelles en què el subjecte sap que hi ha 

una càmera, encara que no estigui posant explícitament, perquè el comportament i les 

expressions no són les mateixes que amb una persona que no sap que l’estan observant. 

Des d’aquesta perspectiva va fer les fotografies al metro amb persones que feien els seus 

viatges i que no advertien la càmera (figura 6). El que pretenia, igual que Hine, era 

plasmar una realitat impersonal en la mesura del possible, narrar un moment, de manera 

“natural”.28 

                                                           
27 Berch, Bettina. (2000). The Women behing the Lens: The Life and Work of Frances Benjamin Johnston, 

1864-1952 (1 edició). Estats Units: University Press of Virginia. 
28 Departament de Fotografies. “Walker Evans (1903-1975). A Heilbrunn Timeline of Art History. Nova 

york: Museu d’Art Metropolità, (2000). Recuperat de: 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/evan/hd_evan.htm 
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Figura 6: “View Down Subway Car With Accordionist Performing in Aisle, New York City” de Walker Evans. 

(1938). Font: https://www.metmuseum.org/toah/hd/evan/hd_evan.htm  

 

 

Aquestes fotografies documentals tenen una finalitat primera, narrativa, que pretén 

denunciar una realitat o simplement visualitzar-la. Des del moment en què una situació 

és plasmada en una fotografia, ja transcendeix, és a dir, el fet de fotografiar-la és elevar-

la en dignitat a “alguna cosa que mereix perdurar” o que “mereix ser vista”, eliminar la 

línia d’allò important i allò trivial. Aquesta és una acció intrínseca en el fet de fotografiar, 

però més enllà d’això, les fotografies de Riis, Hine o Evans, també són estètiques i belles. 

El que fan és democratitzar la idea de bellesa, trencar amb la divisió d’allò bell i allò lleig 

tradicional i valorar una imatge d’un fet quotidià com una cosa digna de ser plasmada.  

Les imatges dels grans edificis a la ciutat pot inspirar-nos el mateix sentiment que un 

camp, que un ambient bucòlic que per tradició ha estat considerat bell. 

En conclusió, el que pretenen és denunciar una realitat injusta fent que tothom la tingui a 

l’abast i la pugui veure a través de la fotografia, però alhora plasmar-la amb una intenció 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/evan/hd_evan.htm
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estètica volguda que fa que els elements de la vida quotidiana, que no sempre s’han 

considerat bells, ho siguin pel simple fet de fotografiar-los i convertir-los en art.29 

Cal tenir en compte aquesta dignificació d’allò que es fotografia simplement pel fet de 

ser fotografiat pot acabar en l’extrem oposat. Quan es fan fotografies d’un fet 

sistemàticament, el que es fa és restar-li importància. Si es converteix en una cosa comú 

veure fotografies de gent pobra es pot arribar a banalitzar-ne el contingut. Moltes 

fotografies de guerra, de morts i d’horrors poden acabar anestesiant l’espectador. L’ètica 

de les fotografies és relativa i canviant, per exemple en el cas dels morts de la guerra de 

Brady pot resultar un instrument per tal que la societat s’adonés del que estava passant en 

aquella guerra, però la fotografia d’un mort publicada a tots els mitjans pot arribar a ser 

morbosa i desagradable si no es té cap més finalitat que la de mostrar el dramatisme de la 

situació sense pensar en les conseqüències. 

També cal tenir en compte que aquestes fotografies documentals que responen a un 

objectiu de denúncia no són del tot objectives tot i que sigui la pretensió del fotògraf. Des 

d’un punt de vista en què es vol denunciar una situació i es fa que els subjectes posin, la 

fotografia ja no serà neutral sinó que el que voldrà és demostrar que allà hi ha una situació 

de discriminació, de pobresa, de precarietat laboral, etc. Això no vol dir que no hi fos, 

però si que cal tenir en compte que la mirada del fotògraf i les seves intencions tenen a 

veure amb el reportatge resultant i poden influir en la interpretació que se’n faci.  

Per acabar, Walker Evans com a fotògraf,  juntament amb James Agee (1909-1955), 

periodista, van publicar un llibre que porta per títol Elogiemos ahora a Hombres 

Famosos. Va ser fruit d’un encàrrec de la revista Fortune. Tots dos van haver de conviure 

durant dos mesos amb tres famílies de camperols del sud-est dels Estats Units, l’estiu del 

1936. La revista va rebutjar la publicació de l’article per l’austeritat i la prosa directa. Per 

això van decidir convertir-la en un llibre que retrata les condicions de vida dels camperols 

arrendataris del sud del país durant la gran depressió. És una obra poc comuna que barreja 

diversos gèneres de prosa. De la mateixa manera les fotografies combinen a la perfecció 

estètica i denúncia.30 Sobre com es va pensar el llibre, penso que és molt clarificador un 

fragment del pròleg en què parla de la lectura de les fotografies: “Las fotografías no son 

                                                           
29 Sontag, Susan. (2008). Sobre la fotografia (2 edició). Barcelona: Debolsillo (p. 37-39) 
30 Agee, James; Evans, Walker. (2008). Elogiemos ahora a los hombres famosos (1 edició). Barcelona: 

BlackList. 
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ilustrativas. Ellas y el texto son iguales entre sí, mutuamente independientes y 

colaboradores totales. Por su escasez, y por la impotencia de los ojos del lector, esto será 

malentendido por la mayor parte de esa minoría que no lo ignora completamente. En 

interés, sin embargo, de la historia y del futuro de la fotografía, este riesgo se antoja 

improcedente, y esta escueta mención necesaria.”31 Veient la problemàtica que ha generat 

sempre el correcte ús de les fotografies com a part del discurs, i complement mutu amb 

el text, fa aquest aclariment previ. 

 

5. El fotoperiodisme i la fotografia càndida 
 

El fotoperiodisme neix a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. Es tracta d’un 

període convuls de la història del país en què la gent, habituada a la monarquia del kàiser, 

desconfiava del sistema de pluralitat de partits de la república de Weimar i els era difícil 

veure amb bons ulls el govern que havia signat el tractat de Versalles que tantes 

conseqüències negatives havia portat. Tot i així, durant aquest període liberal que durà 15 

anys, les arts i les lletres proliferaren, així com també ho va fer el periodisme. Apareixen 

revistes il·lustrades entre les quals destaquen el Berliner Illustrierte i el Münchner 

Illustriere Presse.32 Aquesta nova generació de fotògrafs tenen estudis universitaris i 

pertanyen a les classes mitges i altes de la societat, així que no es diferencien tant de la 

gent a la qual fotografien. Són gent que conserva el seu estatus social però que han vist 

minvat el seu capital durant els anys anteriors. 

Hi ha autors que situen el naixement del fotoperiodisme amb Riis o Hine tot i que jo he 

englobat aquestes obres dins el que seria la fotografia documental que, per mi, té una 

vessant molt més pròxima a la sociologia o a l’antropologia i que té un component de 

denúncia més explícit. Pel contrari el fotoperiodisme té més a veure amb la fotografia 

càndida i amb el fet que les fotografies esdevinguin una notícia amb un component de 

primícia. És per això que coincideixo amb Freund al situar com a eix del naixement del 

fotoperiodisme a Erich Salomon (1886-1944). Havia estudiat dret, però com tants altres 

                                                           
31 Agee, James; Evans, Walker. (2008). Elogiemos ahora a los hombres famosos. Barcelona: BlackList. 

(p.13). 
32 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (pp. 

108-110) 
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contemporanis seus, havia perdut part de la seva fortuna durant la guerra i ja no podia 

exercir d’advocat. Adquireix una Ermanox i fa sobretot fotografies a interiors gràcies a 

que era fàcil de manipular i permetia fotografiar sense flaix i sense llum, ja que l’objectiu 

podia captar-ne molta més per si sol. Això permetia fer imatges sense posar, espontànies 

i d’imprevist. Salomon, a més, es fa construir un disparador silenciós quan s’adona que 

el soroll que fa el delata. Aquest tipus de fotografia es coneix com a fotografia càndia33 i 

és la que permet que sorgeixi el fotoperiodisme. 

L’activitat de Salomon va ser breu però molt prolífica i es limita entre el 1928 i el 1933. 

Va fer fotos als tribunals alemanys, a polítics i diplomàtics i les revistes il·lustrades les hi 

compraven a preus molt raonables. La clau de les seves fotografies està en l’escena, en 

formar-ne part, i sobretot en que siguin espontànies i sense posat. A través d’aconseguir 

fotos úniques i exclusives i d’accedir a llocs complicats, a més de tenir una gran intuïció 

per saber on passava la noticia i ser-hi en el moment oportú, es va guanyar la reputació 

de fotoperiodista. En veiem un exemple a la figura 7, en què a la fotografia hi surt el Dr. 

Gustav Stresemann, en aquell moment ministre d’exteriors de la República reunit al 

vestíbul del Reichtag. No és un reunió oficial sinó que sembla més aviat una trobada 

espontània entre personalitats del govern i aquí rau la importància de la feina de Salomon.  

L’interès d’aquest tipus de fotografies és la naturalitat i la primícia. Les fotografies que 

va fer anaven signades per ell i així el fotògraf surt de l’anonimat. L’autoria és important 

i també ho és la dificultat que comporta l’ofici. Ja no es veu el fotògraf com aquell qui, 

després de fracassar en les seves empreses decideix provar la càmera perquè és una sortida 

fàcil, sinó que se’ls valora la feina i ells mateixos s’anomenen fotoperiodistes. Tal com 

diu Margarita Ledo: “El nombre, la forma, sigue a la función o, tal vez, se revela como el 

modo de publicitar la autonomía y la especificidad de la función”.34 

Tot i que aquestes fotografies havien de ser espontànies, quan no es tenia la oportunitat, 

es feien posant. El mateix Salomo va crear un sèrie de fotografies en un casino de 

Montecarlo, fruit d’un cuidat muntatge.35 Les revistes ja no podien prescindir de les 

imatges i en el cas que no es tinguessin exclusives es fabricaven. L’èxit de Salomo era 

                                                           
33 Sougez, Marie-Loup. (1981). Historia de la fotografia (1 edició). Madrid: Ediciones Càtedra (p.387) 
34 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotogràfico (1 edició). Madrid: Ediciones Càtedra. 
35 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.116) 
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que pràcticament no es podia discernir entre una foto muntada i una d’espontània. Aquest 

tipus de fotografies van ser promocionades pel redactor en cap del Berlinier Illustrierte, 

Kurt Korff, qui per tal de tenir una foto “única” no se n’estava de fer muntatges. 36 Això 

em porta a remarcar un dels objectius del treball: les fotografies són molt susceptibles a 

les manipulacions. En el cas del fotoperiodisme es tenen les fotografies com a eina 

informativa i en aquest context, moltes vegades, es donava per transparent allò que la 

fotografia ens ensenyava. Era una manera d’acostar la informació a aquelles persones poc 

avesades a llegir o de reafirmar el text de la notícia. Però si no podem distingir una 

fotografia natural i espontània d’una que ho sembla però que és assajada, quina veritat 

poden tenir aquestes imatges? Seran igual de subjectives que qualsevol text, que 

qualsevol font.   

Pel contrari el redactor en cap del Müncher Illustrierte Presse l’any 1930, Stefan Lorant 

(1901-1997), es va caracteritzar per rebutjar categòricament qualsevol tipus de muntatge 

o posat a les fotografies. Va optar pels reportatges fotogràfics, és a dir una sèrie de 

fotografies sobre el mateix tema que ja informen, que constitueixen una noticia en sí. A 

més, va adonar-se que al públic no només li interessava saber sobre la vida de la gent 

cèlebre, sinó que volia estar informada sobre temes de la vida quotidiana.37 

Com ja hem dit, l’autoria de les fotografies pren rellevància. Els fotògrafs de l’època 

treballaven de manera independent i venien les seves fotografies. Eren, com Salomo, 

persones amb estudis i de classes socials benestants, a més redactaven els seus propis 

peus de foto, cosa que els implicava del tot en l’autoria de les noticies.  

A Alemanya es va fundar l’agencia Dephot, que treballava en relació amb les revistes i 

diaris il·lustrats i molts d’aquests fotògrafs independents en formaven part. Un d’ells era 

Hans Baumann (1893-1985), que de la mateixa manera que tants altres joves de la seva 

generació, tot i que pertanyia a una família benestant, es va veure afectat per la inflació 

de la postguerra i obligat a deixar els seus estudis per treballar. Inicialment era dibuixant 

però quan les revistes van començar a donar més importància a la fotografia va començar 

a fer-ne, després de posar-se un pseudònim per diferenciar-se de la seva faceta anterior. 

A partir d’aquell moment signa les fotos com Felix H. Mann i a través de l’agència Dephot 

                                                           
36 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

116) 
37 Íbid. 
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comença a treballar per Stefan Lorant en el Münchner Illustrierte Presse a partir del 1929. 

Fotografiava escenes quotidianes en què la població hi veia reflectides les seves 

preocupacions i juntament amb Stefan Lorant van desenvolupar la fórmula moderna del 

reportatge.38 El primer que va fer, i que va causar sensació, va ser a Mussolini, a qui es 

va veure per primera vegada en un entorn “distès”, en la seva quotidianitat, lluny de les 

fotografies posades que s’havien publicat d’ell fins el moment. 39 

La majoria d’aquests reporters utilitzaven la Ermanox, però a principis dels anys 30 

comencen a canviar-la per la Leica. Aquesta càmera va ser inventada per Oskar Barnack 

(1879-1936) expert en mecanismes de precisió que des del càrrec de director de laboratori 

de les fabriques Leitz, l’any 1911 va poder desenvolupar una càmera de petit format. Era 

un càmera que utilitzava la pel·lícula del cinematògraf, fins l’any 1925 no es va presentar 

al públic. Inicialment duia un sol objectiu, però no van tardar en crear objectius 

intercanviables. Podien arribar a fer fins a 36 fotografies sense necessitat de recarregar-

la.40 

Tot i que va causar una gran sensació, en un inici va tenir certes dificultats per ser 

acceptada ja que per altra banda les càmeres grans també milloraven tècnicament i els 

directors de les revistes il·lustrades no veien amb bons ulls aquella càmera tan petita per 

una feina professional. També hi tenia a veure que, per les revistes, no era necessari una 

sèrie de fotos perquè treballaven amb fotografies soltes. Tot i així, la Leica va tenir una 

gran repercussió en el mercat de la fotografia fins que després de la Segona Guerra 

Mundial les empreses japoneses li van fer la competència.41 

Aquesta mentalitat liberal que es va desenvolupar en el camp del periodisme, de les lletres 

i les arts durant la democràcia, es veu abruptament aturada per l’ascens del feixisme al 

govern. Quan Hitler arriba al poder tots aquells fotògrafs que no podien demostrar els 

seus orígens aris o no eren fidels al nou règim eren expulsats del panorama periodístic. 

Així Stefan Lorant i Felix H. Man, entre d’altres, van exiliar-se i no van poder tornar al 

seu país. Salomo i la seva família, al ser d’origen jueu van ser duts als camps d’extermini 

                                                           
38 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (pp. 

117-119). 
39 Sougez, Marie-Loup. (1981). Historia de la fotografia (1 edició). Madrid: Ediciones Càtedra (p.387) 
40 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (pp. 

119-122). 
41 Íbid. 
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on van morir.42 Totes aquelles persones que van iniciar el fotoperiodisme a alemanya es 

van veure obligades a marxar del país, la qual cosa va fer, per una altra banda, que 

portessin les seves idees i la seva manera de fer arreu, sobretot a la premsa de França, 

Estats Units i Anglaterra. Els únics fotògrafs que es van poder quedar i seguir treballat 

van ser aquells que estaven d’acord amb el règim o aquells a qui Hitler designava. El 

fotògraf per excel·lència del nazisme va ser Heinrich Hoffmann (1885-1957), qui tenia, 

en un inici, els drets exclusius per publicar fotos de Hitler. Com que va ser amb ell des 

dels seus inicis es va convertir en el fotògraf de la propaganda i es va envoltar d’un equip 

d’altres fotògrafs que eren els únics que tenien la potestat de fer i publicar fotografies. Al 

ser un home de la confiança de Hitler, era ell qui li va fer nombroses fotografies assajant 

les posicions que li eren més favorables a l’hora de fer els discursos. A la figura 8 veiem 

dos exemples d’aquestes fotografies que van ser les més rellevants de l’autor. Quan va 

esclatar la guerra es va encarregar de crear un centre de fotografia especialitzat en 

seleccionar aquelles fotos fetes al front que fossin adequades per la propaganda. De fet, i 

sense que serveixi de precedent, Hoffman el que va pretendre va ser aprofitar-se al màxim 

de la seva posició dins el règim i la seva exclusivitats de drets.43 

Les fotografies de Hoffman van servir per identificar molts criminals de guerra i més tard 

van ser confiscades i una part traslladades a la Library of Congress de Washington fins 

que el seu fill va recuperar-ne els drets.44 

Tots aquests professionals que es van veure obligats a exiliar-se van transmetre el seu 

modus operandi arreu i la revista que va prendre el relleu de les revistes liberals 

alemanyes va ser la revista Vu a França, dirigida per Lucien Vogel (1886-1954). Ja havia 

treballat en el món del periodisme del de 1906 i tenia unes idees molt fresques i originals. 

Es va envoltar de grans escriptors i periodistes com Philippe Soupault o Madeleine 

Jacob.45 També es va envoltar dels millors fotògrafs, entre ells Robert Capa. El primer 

numero de Vu  va sortir l’any 1928 i s’hi van publicar més de 60 fotografies. Ja 

s’allunyava de la manera de fer d’altres revistes franceses com l’Illustration en què hi 

                                                           
42 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.122). 
43 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.124). 
44 Sougez, Marie-Loup. (1981). Historia de la fotografia (1 edició). Madrid: Ediciones Càtedra (p.389) 
45 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.126). 
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havia el format clàssic de fotografies aïllades.46 Els articles eren atrevits amb temes 

polítics com el feixisme italià i alemany, les polítiques del New Deal de Roosevelt, el 

sistema a la Xina, etc. i tots aquests temes i la manera d’encarar-los no agradava als 

accionistes suïssos que feien possible que la revista fos publicada.47 Vu era una revista 

que no amagava les seves afinitats amb l’esquerra i per això la industria de la publicitat, 

de la qual vivien les revistes, li era hostil, fins que l’any 1936 es va publicar un número 

dedicat a la Guerra Civil Espanyola vist des del punt de vista republicà i van forçar la 

dimissió de Vogel. A la figura 9 hi veiem la fotografia més emblemàtica de Capa i potser 

la més famosa de les que es van fer durant la Guerra Civil Espanyola. L’any 1936, Vu la 

va publicar, tot i que la gran repercussió d’aquesta fotografia es va donar més endavant 

quan la va publicar la revista Life.  La revista va continuar fins l’any 1938 però no va tenir 

el mateix seguiment ni la mateixa repercussió.48 La revista Vu va ser un dels precedents 

més importants de les revistes il·lustrades dels Estats Units. 

 

                                                           
46 D’orientació dretana, va publicar un número dedicat a la Guerra Civil Espanyola l’any 1938, titulat Le 

martyre des oeuvres d’art (dans la) Guerre Civile en Espagne, fet amb material directament proporcionat 

pel bàndol franquista. 
47 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.128). 
48 Sougez, Marie-Loup; Pérez Gallardo, Helena. (2009). Diccionario de historia de la fotografía (2 

edició). Madrid: Ediciones Cátedra (p. 504)  



La instrumentalització de la fotografia: subjectivitat i parcialitat en els documents fotogràfics del 
s. XIX al s. XXI| Paula Ruz Ramos 

 

[29] 
 

 

Figura 7: “El Dr. Gustav Stresemann amb periodistes el vestíbul del Reichtag” de Erich Salomo. (1928). Font: 

AA.VV. (2001). La fotografía del siglo XX”. (1 edicio) Museum Ludwig. Colonia: Taschen  

 

 

Figura 8: “Hitler assajant algunes poses” de Heinrich Hoffman. (1925). Font: Freund, Gisèle. (2017). La fotografía 

como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 
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Figura 9: “Mort d’un milicià” de Robert Capa. (1936). Font: Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento 

social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

 

 

6. Les revistes il·lustrades del segle XX: La revista Life 
 

L’any 1922, Briton Hadden (1898-1929) i Henry R. Luce (1898-1967) van fundar la 

companyia Time, Inc. Eren dos joves de vint-i-quatre anys amb una clara predisposició 

cap al periodisme. Hadden era un home ben format que va estudiar a Yale i va obtenir 

una feina a Word de Nova York, però sempre havia tingut clar que el seu “destí” era 

iniciar una publicació pròpia. Henry R. Luce era fill d’un missioner presbiterià. Va iniciar 

la seva formació a la Xina, on va néixer. Va obtenir una feina d’ajudant de recerca amb 

Ben Hecht, columnista del News de Chicago. També anirà a Yale i allà serà on coneixerà 
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Hadden i tots dos començaran a gestar la idea del que més endavant seria la revista 

Times.49 

La revista va néixer l’any 1923. Inicialment, tan ells dos com l’equip que els 

acompanyava eren molt inexperts i es basaven en les noticies que extreien del New York 

Times. El que els feia interessants era que les reescrivien d’una manera original. En aquell 

moment aquesta manera de treballar no estava penalitzada i això els permetia fer tota la 

feina amb molt poc personal i per tant amb molt poca despesa.50 La fórmula que els va 

fer créixer va ser que van adaptar la revista als temps accelerats, és a dir, la gent que no 

tenia temps de llegir les noticies de la setmana pel ritme de vida que portaven, podien 

llegir un resum al setmanari Time, que ells publicaven, amb el més important de manera 

concisa. L’any 1929 Briton Hadden va morir però el negoci el va continuar el seu 

company i va seguir prosperant.  

Des de la companyia es van iniciar altres publicacions, entre elles la revista Life que es 

va començar a publicar l’any 1936. Era un revista il·lustrada que seguia el plantejament 

de la Time de voler ser una revista a l’abast de tothom. Havia de contenir notícies 

científiques i culturals divulgatives, articles de temes socials i polítics o d’altres més 

filosòfics o religiosos. Volia ser una revista “per a tota la família”, que no contingués 

notícies que escandalitzessin però tampoc que estigués mancada d’interès. Per altra 

banda, el gran èxit de la revista va ser possible gràcies a l’organització logística de Time, 

Inc. que, amb el temps, va estar preparada per cobrir notícies arreu amb un ampli equip. 

Life no va ser la primera revista il·lustrada però si que va ser la primera que va tenir un 

èxit transversal en la societat. La revista il·lustrada és fruit, d’almenys, cinc influències: 

els setmanaris il·lustrats que rebien a casa els subscriptors; les revistes il·lustrades prèvies 

de l’estranger, com la premsa alemanya de la qual ja hem parlat o la revista francesa Vu; 

del cinema; de la fotografia publicitària i del tabloide (un diari de dimensions inferiors al 

convencional amb fotografies).51 Tot i que la revista Time sí que havia fet temptatives 

amb el fotoperiodisme fent de les imatges una part del relat de la noticia, de fet, la 

                                                           
49 Petterson, Theodor. (1956). Magazines in the Twentieth Century (1 edició). Urbana: University of 

Illinois Press (p. 220-222) 
50 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.132) 
51 Petterson, Theodor. (1956). Magazines in the Twentieth Century (1 edició). Urbana: University of 

Illinois Press, (p.312). 
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principal influència de la revista Life, va ser una altre revista de la companyia Time, Inc., 

la revista Fortune. Aquesta era un revista de negocis que no utilitzava imatge de la 

mateixa manera que la Time però sí que va introduir els retrats sense posar, per tal de fer 

més pròximes a l’espectador les cares dels homes de negocis. Van comprar i utilitzar 

algunes de les fotografies de Salomo que més endavant van inspirar Thomas McAvoy 

(1905-1966), fotògraf pioner de la revista Life. Fortune també va publicar fotografies dels 

que més endavant serien fotògrafs de la revista Life, com Margaret Bourke-White (1904-

1971) i Peter Stackpole (1913-1997).52 

És molt rellevant la manera que va tenir de conduir el contingut de la revista Luce, qui 

com ja hem dit tenia un caràcter “missioner” i pretenia “educar les masses”. El seu 

contingut afavoria unes polítiques o un sistema en concret i no se n’amagava. Sabia que 

a la gent el que li importava eren les coses que els passaven en la quotidianitat, en les 

vides normals i corrents perquè s’hi veien reflectits. “Si eran malas [las condiciones de 

vida] había que infundirle la esperanza de un futuro mejor. Las nueve páginas dedicadas 

al New Deal en el estado de Montana fueron un acicate para lograr que toda una población 

saliera de la miseria y tuviera trabajo. Las imágenes de los niños tocaban la fibra sensible, 

mientras que las del presidente del país simbolizaban la imagen del padre protector. La 

vida de las actrices y de las estrellas del cine transmitía que el talento y un trabajo tenaz 

siempre se verían recompensados; la ciencia hacía milagos. El éxito de una persona con 

una sola pierna satisfacía el deseo de sensacionalismo; las imágenes de Brasil, el gusto 

por lo exótico, y las fotos de una aristocrática fiesta de jardín ponían ese tipo de vida al 

alcance de todos.”53 

Per tal de veure el contrast de temàtica i complementar l’explicació anterior de Freund, 

he seleccionat diversos exemples de l’arxiu de Life: en primer lloc a la figura 10 hi veiem 

una de les portades més emblemàtiques de la revista que forma part de la notícia sobre el 

New Deal a l’estat de Montana. El que apareix a la fotografia és la cadena de preses Fort 

Peck que es van construir al riu Columbia. Tal i com diu Freund, aquest article és molt 

il·lustratiu de la manera de fer que es tenia a Life. El que es pretén a través d’aquestes 

                                                           
52 Petterson, Theodor. (1956). Magazines in the Twentieth Century (1 edició). Urbana: University of 

Illinois Press (p.315) 
53 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili 

(p.137) 
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imatges és fer publicitat positiva cap al New Deal, que era una política en la que Luce 

creia. El que vol mostrar és com la industrialització i les construccions promogudes pel 

govern millorarien les vides de la gent del país. En el cas de la figura 11, veiem un 

exemple d’article sobre una celebritat, en aquest cas Marilyn Monroe, i ens la mostra en 

àmbits i situacions diverses, molt pròxima a les masses. L’objectiu era aconseguir que 

tothom cregués que era possible triomfar si es treballava. Les persones famoses no eren 

llunyanes, només havien assolit el que tenien a través de l’esforç. Per posar un últim 

exemple, a la figura 12 veiem una fotografia de John Glenn en una revista que ens 

presenta un “àlbum personal” de l’astronauta. Aquesta portada funciona com a exemple 

de les nombroses notícies sobre els avenços tecnològics i científics que es fan als Estats 

Units. En aquest cas destaquen la figura de l’astronauta per tal que serveixi de reflex a la 

gent i quedi clar quin és l’exemple d’èxit. No només ha estat difícil arribar a ser 

astronauta, sinó que a més col·labores amb la labor de les millores tecnològiques del país 

que fan que la població se senti en bones mans. Tot el que tingui relació amb millores en 

el camp de la tecnologia i de la ciència, per exemple avenços mèdics, fa que les masses 

se sentin tranquil·les i d’aquesta manera, Life, també col·labora en la millora de la imatge 

del país.  

El fet que fos una revista bàsicament feta de fotografies feia que la gent absorbís 

ràpidament el contingut i que no se’l qüestionés. Una de les claus de l’èxit de Life va ser 

que es va saber adaptar a una època en què l’individu en sí ja no té importància però en 

què alhora les persones busquen una reafirmació identitària. De fet, és una tendència que 

ha anat creixent exponencialment fins als nostres dies.  

L’altra gran revista il·lustrada va ser la Look, iniciada per Gardner Cowels Jr. (1903-

1985) i que no és una imitació del la revista Life sinó que emergeix de la secció de 

rotogravats del Register and Tribune, un diari que pertanyia a la família Cowels. Es van 

adonar que el públic del seu diari estava més interessat en les fotografies que en el text i 

van provar de fer sèries i va tenir un gran èxit, és a dir que van introduir els reportatges 

en una secció del diari. De fet Luce i Cowels parlaven de les seves idees per no ser mai 

competidors directes, és a dir, per no solapar-se i compartir el públic que tenien. Tot i així 
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si que van començar a sorgir moltes revistes que imitaven el format de la Life, entre 

d’altres la Focus, la Photo-History, la Peek, entre d’altres.54 

Aquest gran èxit no va ser suficient i, tant la Life com la Look, van començar a ser 

deficitàries per diverses raons. Una de les raons va ser la inflació, l’encariment de la 

producció de la revista en general va fer que haguessin de reduir el personal, els 

dispositius dels que disposaven per cobrir notícies, etc. La televisió va ser un altre dels 

motius que van fer que les revistes il·lustrades no prosperessin perquè podien tenir 

imatges en directe amb immediatesa. També va influir en la publicitat ja que era molt més 

barat per les marques publicitar-se a la televisió on tenien més públic que pagar un anunci 

en una pàgina d’una revista que cada vegada tenia menys lectors. Al veure que no podien 

competir amb la televisió es va optar per reduir el nombre de fotografies i apostar més 

per l’espai que ocupava el text. L’any 1972 la companyia Time, Inc. va decidir suspendre 

la publicació de la revista Life. La consternació que va provocar aquesta notícia va fer 

que les accions de Time, Inc. a al borsa pugessin abruptament i prometés nous beneficis 

a la companyia. 

Aquest va ser un fenomen que va afectar totes les revistes, excepte a aquelles que estaven 

especialitzades en un tema concret i que tenien un públic constant com per exemple les 

pornogràfiques o les de temes locals. Així la companyia Time, Inc. va intentar dur a terme 

publicacions d’aquest estil, especialitzades, que li garantissin un públic constant. 

Aquest patró es va anar repetint a Europa i no només a Estats Units. Moltes de les revistes 

van haver de reinventar-se i l’ofici de reporter gràfic es va veure terriblement afectat. 

Molts dels fotògrafs que s’hi havien dedicat van passar a buscar feina a les revistes que 

mantenien grans corporacions com IBM o RCA que pagaven bons sous i que publicitaven 

els seus propis productes en les revistes que comercialitzaven. D’altres fotògrafs es van 

haver de reinventar i dedicar-se a vendre fotografies per il·lustrar o van passar a treballar 

per a la televisió, però no té res a veure amb el que eren el reportatges en què el fotògraf 

transmetia una noticia, feia un discurs, basant-se en les seves sèries fotogràfiques i en el 

que ell mateix redactava.55 

                                                           
54 Petterson, Theodor. (1956). Magazines in the Twentieth Century (1 edició). Urbana: University of 

Illinois Press (p.318) 
55 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (pp. 

142-145) 
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Figura 10: “Building of the Fort Peck Dam” de Margaret Bourke-White. (1936). Font: 

http://time.com/photography/life/ 

 

 

Figura 11: “Inici de l’article: Marilyn In Many Roles” de Milton H. Greene. (1957). Font: 

http://time.com/photography/life/ 

http://time.com/photography/life/
http://time.com/photography/life/
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Figura 12: “Astronaut John Glenn. Making of a great man” de Ralph Morse. (1962). Font: 

http://time.com/photography/life/ 

 

Tot i que no és possible que una fotografia creï una posició moral si que és possible que 

influeixi en les corrents publiques ja determinades a favor o en contra dels conflictes. 

 

7. La fotografia bèl·lica del segle XX i la fi dels reportatges fotogràfics 
 

Tal i com ja hem vist, la fotografia es va tornar una part fonamental de la premsa i per 

això, quan ja formava part d’aquest sector, molts fotògrafs independents es van veure 

obligats a entrar en el negoci de les agències de fotos. Aquestes agències tenien el paper 

d’intermediaris entre premsa i fotògraf però moltes vegades els editors prescindien del 

reportatge o  de les idees del fotògraf i només es quedaven les fotografies les quals 

muntaven i acompanyaven del text que més els interessava. A més a més, aquestes 

agències tenien els fotògrafs en nòmina o establien contractes amb fotògrafs independents 

http://time.com/photography/life/
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però aquests no disposaven dels mitjans per controlar les vendes de les seves fotos tot i 

que n’eren els autors i n’assumien totes les despeses.56 

En aquest sentit, va ser important la figura d’Eugene Smith (1918-1978) que va ser un 

fotoperiodista molt reivindicatiu amb el tema de mantenir la idea de l’autor a l’hora de 

publicar els reportatges. Va treballar, entre altres llocs, a Life i va encunyar el terme 

“photo essay” en què l’autor del reportatge és un observador participant, uneix emoció i 

reflexió, té consciencia de la funció activa del receptor, etc. i el resultat és un seguit de 

fotos pensades a través de la seva relació interna i ho diferencia d’una “picture story” que 

serien un conjunt de fotos que conjuga l’editor.57 A la figura 13 hi veiem una de les seves 

fotografies més famoses on ens ensenya a la perfecció allò que significava per a ell la 

fotografia. És una imatge que podem qualificar de poètica i que ens presenta els 

sentiments de l’autor envers allò que veu. És una escena íntima i delicada on una mare 

banya al seu fill que té el cos deformat. Barreja aquesta mirada d’autor amb la denúncia 

dels efectes de l’armament químic.58 

Rober Capa (1913-1954) va ser una altra figura important en la reivindicació dels drets 

dels fotògrafs i de les fotografies. L’any 1947 va fundar una agència cooperativa amb 

altres fotògrafs entre els quals hi havia Davis Seymour (Chim), Henri Cartier-Bresson, 

George Rodger, William Vandivert i Maria Eisner, per tal de tenir el control de les vendes 

de les seves fotos.59 Tot i així, moltes vegades un cop venudes a la premsa eren 

manipulades. D’altres fotògrafs s’hi van afegir més tard, per exemple, Werner Bischof, 

Ernst Haas y Giséle Freund o Eugene Smith, entre d’altres. Eren autors que compartien 

principis i defensaven que no només feien els reportatges per vendre’ls, sinó que els 

impregnaven de les seves idees i opinions sobre què estava passant al moment i tenien en 

compte quin públic les rebria. És per això que moltes vegades havien d’anar amb peus de 

                                                           
56 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

148) 
57 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotogràfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra.(p.90) 
58 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.447) 
59 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

148) 
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plom a l’hora de vendre-les a la premsa ja que només canviant el titular o el peu de foto 

ja podien manipular la imatge.60 

És evident que una fotografia sempre té una intenció i presenta una  disposició que pretén 

transmetre’ns alguna cosa però si canviem la descripció pot resultar transmetre’n una altra 

radicalment diferent i fins i tot contrària al sentit inicial. 

En aquest sentit, Giséle Freund, en el seu llibre, ens posa un exemple que va viure ella 

mateixa i que és il·lustratiu d’aquesta situació. Ella va fer unes fotografies de la Borsa de 

París abans de la guerra i les va enviar a diverses revistes. Un diari Belga les va publicar 

amb el titular “Subida de la Bolsa de París, algunas acciones alcanzan un precio 

fabuloso”. Les mateixes fotografies van ser publicades a un diari alemany amb el títol 

“Pánico en la Bolsa de París, se desmoronan fortunas, miles de personas arruinadas”. 

Amb una selecció i disposició diferent de les fotos havien utilitzat un reportatge, en 

principi anodí o innocent, per les finalitats polítiques de cada diari i no només canviant-

ne el sentit sinó donant-hi cada un, un sentit oposat.61 

Aquesta necessitat de crear agències ens demostra, una vegada més, que les imatges no 

són espontànies, fruit de la casualitat, sinó que s’impregnen de la mirada de l’autor. 

També ens demostra que amb molt poc, el sentit d’una fotografia pot canviar radicalment, 

no només per com es publiqui sinó, fins i tot, per on surti publicada. 

Tal i com hem dit, l’arribada de la televisió estava començant a influir en la manera de 

fer reportatges fotogràfics i és una època en què el discurs narratiu i explicatiu amb 

imatges comença a transitar cap a unes fotos molt més concretes i impactants que 

resumeixin tota la noticia en una sola captura. La televisió podia transmetre imatges en 

directe, a temps real i en moviment, sobre els fets que passaven arreu, per això els 

fotoperiodistes es començaran a reinventar. 

Una de les imatges bèl·liques més difosa és la Mort d’un milicià de Robert Capa (figura 

9) en què apareix un milicià caient a terra, moribund i que anava acompanyada d’un altre 

soldat que va ser abatut al mateix lloc. Durant l’ascens del feixisme a Europa i més en 

concret durant la Guerra Civil espanyola hi va haver una sèrie de països liberals que es 

                                                           
60 Freund, Gisèle. (2017). La fotografía como documento social (2 edició). Barcelona: Gustavo Gili (p. 

150) 
61 Íbid. 
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van posicionar en contra a través de les seves publicacions il·lustrades. La Guerra Civil 

va ser un camp d’experimentació previ a la Segona Guerra Mundial en molts sentits i un 

va ser en una nova manera de fer reportatges. El fotògraf podia accedir a llocs on no havia 

arribat abans62 i aquesta serà la manera com molts cobriran els següents conflictes bèl·lics 

del s. XX. La Guerra Civil va atraure centenars de corresponsals d’arreu, a més de 

intel·lectuals i científics. Per altra banda, els fotògrafs espanyols “pronto tomaron 

conciencia de que su trabajo, independientemente de su utilidad immediata, constituía un 

arma en manos de las autoridades legítimas que luchaban contra los militares rebeldes”63. 

Podem veure en les paraules de López Mondejar que els mateixos fotògrafs eren 

conscients del poder que tenien les imatges que poguessin captar durant aquells moments 

i que podrien servir, fins i tot, d’arma política. Alguns d’ells ja van començar a fer fotos 

el dia mateix del cop d’estat, per exemple Centelles, Torrents, Gonzanhi, Vidal, etc.64  

Destacaré, en aquest cas, la feina d’Agustí Centelles (1909-1985), que es va posicionar 

clarament amb els seus reportatges, a favor del govern republicà. A la figura 14, una de 

les fotografies més famoses de Centelles d’una mare que plora la mort del seu fill, estès 

a terra després d’un bombardeig a Lleida, perpetuat per l’exèrcit franquista. Podem 

observar que Centelles vol mostrar l’horror de la guerra, els morts dels republicans i el 

dolor dels que sobreviuen. A més, aquesta fotografia està feta en el moment 

immediatament després del bombardeig. És també un exemple d’aquest nou periodisme 

que es va provar durant la guerra civil, en què l’autor està compromès amb la situació i 

s’apropa a les escenes, al lloc i moment en què poden capturar l’instant que ho il·lustrarà 

tot. Tot i que els fotògrafs estrangers també hi estaven compromesos, les fotografies de 

Centelles són més directes, no s’entreté en l’estètica i plasma directament la notícia, ja 

que tot el que passa al seu voltant té un ritme molt trepidant i li toca de molt a prop.65 

També cal destacar el llarg seguiment del conflicte que va fer Capa. Amb les seves 

imatges, a més del sentit convencional de reportatge, el que va transmetre va ser 

                                                           
62 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (p.436) 
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proximitat, compassió i empatia cap a la gent que es veu abocada a una situació violenta.66 

Va treballar al costat de Gerda Taro (1910-1937), que va morir al front de Brunete, i de 

Chim (1911-1956). Tots dos també van dur a terme reportatges molt destacats de la 

Guerra Civil i fins i tot, costa delimitar els seus treballs ja que van treballar sempre tots 

tres junts.67 Una part dels negatius d’aquests tres fotògrafs s’havia extraviat fins que al 

2007, Benjamín Tarver els va cedir al germà de Rober Capa, Cornell Capa. Eren 4.500 

negatius de Capa, Taro i Chim que estaven en tres caixes que es van passar a anomenar 

amb el nom col·lectiu de Maleta Mexicana. En algun moment de 1941 o 1942, aquests 

negatius van ser entregats a l’embaixador de Mèxic a la França de Vichy. Quan va morir 

el general l’any 1972 i la seva esposa al 1990 la filla d’ells dos els va cedir al seu cosí, 

Benjamín Tarver. Aquest va veure el valor històric i documental que tenien les fotografies 

i les va retornar al germà de Capa. 68 

Capa, Chim, Smith, Bourke-White i Cartier- Bresson, entre d’altres, van cobrir els 

esdeveniments més rellevants de la Segona Guerra Mundial com el Desembarcament de 

Normandia, les atrocitats dels camps de concentració després dels alliberaments, els 

suïcidis d’alts càrrecs i militars alemanys o les destrosses a diverses ciutats europees.69 

Les imatges dels camps de concentració alliberats van colpir l’opinió pública mundial al 

descobrir les atrocitats que s’hi havien dut a terme. En aquest sentit, les imatges de 

Francesc Boix (1920-1951) constitueixen un testimoni inèdit amb fotografies de dins del 

camp que va fer durant el temps que va estar a Mauthausen (1941- 1945). Aquest jove 

fotògraf, abans d’exiliar-se i ser capturat, ja va fer fotografies de la Guerra Civil, en un to 

molt diferent al de Centelles. Les seves imatges són de la quotidianitat de la guerra, molts 

retrats, esdeveniments dels pobles, soldats al front, etc. Les seves imatges ens transmeten 

allò que ell sentia, el dia a dia en un país en guerra. 70 

                                                           
66 López Mondéjar, Publio. (1999). Historia de la fotografía en España (4 edició). Barcelona: Lunwerg. 

(p.166) 
67 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (pp.438-439) 
68 Young, Cynthia (ed.). (2011). La Maleta Mexicana: Las fotografies redescubiertas de la Guerra Civil 

Española de Capa, Chim y Taro (1 edicio). Madrid: La Fábrica. 
69 Sougez, Marie-Loup (coord.); de los Santos García Felguera, Mª; Pérez Gallardo; Helena; Vega, 

Carmelo. (2007). Historia general de la fotografia (2 edició). Madrid: Càtedra (pp.443-444) 
70 Es va fer una exposició de les seves primeres fotografies que estan recollides al catàleg: AA.VV.(2016) 

Els primers trets de Francesc Boix. (1 edició). Barcelona: AraLlibres 
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Al perdre la guerra es va haver d’exiliar, com tants altres, va ser capturat a França i dut a 

Mauthausen l’any 1941. Dins el camp va ser destinat a l’Erkennungsdienst, el servei 

d’identificació del camp, pels seus coneixements de fotografia. Es dedicava a fer 

fotografies dels presos que entraven i també dels esdeveniments del camp, com per 

exemple va ser la visita de Himmler o altres alts càrrecs del règim. En qualsevol cas, 

segons explica Boix, al no haver-hi cap Kapo alemany en la seva secció, ell es va poder 

anar familiaritzant amb aquells temes. Va fotografiar molts responsables del camp, morts 

per diverses causes, les activitats que els feien dur a terme dins el camp i els treballs 

forçats de construcció. Quan es va alliberar el camp va fotografiar les escenes de tots els 

presos esperant per sortir, piles de morts que no van arribar a destruir, escenes 

d’enderrocament d’infraestructures, etc. 71 Quan va sortir i va arribar a París va publicar 

alguns dels seus materials a la premsa propera al Partit Comunista Francés. Gràcies als 

articles amb les seves imatges a Regards i Ce Soir, el govern francès va interessar-se per 

ell per tal que pogués fer de testimoni als judicis dels crims de guerra. Va ser de molt 

valor ja que al fer i revelar moltes de les fotografies que es van fer al camp durant els anys 

que hi va estar, va poder explicar amb precisió quines persones hi surten o quines 

situacions s’hi veuen. En cas que no hi hagués hagut aquesta explicació ens molts casos 

no s’hauria entès el que passava i els diversos matisos: per exemple, quan va declarar al 

judici de Nuremberg se li pregunta per una fotografia d’un pres mort a l’enfilat elèctric 

del camp. Ell recorda i declara que no va morir suïcidant-se contra l’enfilat sinó que li 

van disparar al cap i després el van posar allà perquè semblés un suïcidi. Hi ha una altra 

fotografia, a la figura 15, d’un pres que s’ha penjat i, tot i que sí que hi havia casos en què 

es suïcidaven perquè no tenien esperança de sobreviure, en aquell cas el pres s’havia 

penjat després de tortures que havien durat dies, li van donar l’opció de suïcidar-se en deu 

minuts els mateixos vigilants i va decidir acabar amb la seva vida quan ja no podia més. 

En definitiva, el seu testimoni i les imatges que van poder recuperar del camp van ser 

rellevants als judicis en què va participar, a més de ser una mirada inèdita de la vida dins 

els camps. 72 

                                                           
71 Bermejo, Benito. (2002). Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen: Fotografies de Francesc Boix i 

dels arxius capturats als SS de Mauthausen (1 edició). Barcelona: La Magrana. 
72 Capítol 6: El testimoni. A Bermejo, Benito. (2002). Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen: 

Fotografies de Francesc Boix i dels arxius capturats als SS de Mauthausen (1 edició). Barcelona: La 

Magrana. 
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L’obra d’aquests fotògrafs de la guerra fa palesa un mutació en el camp del 

fotoperiodisme després de la Retirada dels republicans. Reprodueixo un fragment de les 

memòries de Capa que jo he extret del capítol d’Enric Forcada del llibre La Història de 

la Fotografia a l’Empordà: “ [...] Els periodistes havien escrit els seus articles, jo havia 

fet fotos, però això no interessava a ningú o gairebé a ningú, i alguns anys més tard, milers 

d’altres éssers humans que fugien havien recorregut milers d’altres carreteres i havien 

perdut la vida davant les mateixes tropes i les mateixes creus gamades”.73  

Tal i com diu l’autor del capítol, aquestes declaracions deixen clar el canvi de mentalitat 

entre els fotògrafs, els quals, inicialment, quan comença el fotoperiodisme pensen que 

amb les seves imatges poden denunciar situacions i influir-hi. A partir de la Retirada, 

aquesta actitud canvia cap a la resignació i les fotografies es fan amb la voluntat de ser 

testimonis, de guardar un registre de les atrocitats i de servir com a document històric tot 

i que es repeteixi. 74 

Després de la guerra ja s’havia consolidat aquest grup de reporters que cobrien els 

esdeveniments bèl·lics arreu. Hi va haver les guerres d’Indoxina, Corea i Vietnam, que 

van ser els escenaris de l’enfrontament entre la potència capitalista, Estats Units, i la 

comunista, la URSS. En el cas de la del Vietnam es va donar carta blanca a tots els 

reporters independents per anar-hi i moure’s lliurement. Cal tenir en compte que el 

conflicte va ser televisat i per tant els fotògrafs van haver de buscar altres maneres de fer 

les fotos. Va ser així com una nova generació de fotògrafs compromesos amb el conflicte 

van desvelar la utilització de napalm o la massacre de My Lai.75 Van anar més enllà de la 

mera informació sobre el que passava per denunciar el que no se sabia d’aquella guerra. 

Donald McCullin (1935- ) va decidir agafar com a subjecte el bàndol del Vietnam i les 

seves imatges ens transmeten la preocupació per la interpretació que en podria fer el 

receptor de la premsa.76 Ell tenia consciencia del perquè feia les fotografies, per exemple 

                                                           
73 Fragment de les memòries de Robert Capa: Capa, Robert. (2003), Slightly out Focus/ Juste un peu flou, 

Delpire, Aoste. Extret de: Forcada, Enric. L’impacte de la retirada en la mutació identitària del 

fotoperiodisme internacional (1939), a Puig, Anna M.; Seguranyes, Mariona (coord.). (2017). La història 

de la fotografia a l’empordà: La fotografia que fa historia (1 edició). Figueres: Institut d’Estudis 

Empordanesos. (p.84). 
74 Forcada, Enric. L’impacte de la retirada en la mutació identitària del fotoperiodisme internacional 

(1939), a Puig, Anna M.; Seguranyes, Mariona (coord.). (2017). La història de la fotografia a l’empordà: 

La fotografia que fa historia (1 edició). Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos. (p.84). 
75 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotogràfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra.(p.92) 
76 Ledo, Margarita. (1998). Documentalismo fotogràfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra.(p.93) 
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en la figura 16, una de les seves imatges d’un civil ferit a la guerra del Vietnam. Aquesta 

fotografia vol que empatitzem amb el dolor de la guerra veient aquest home amb un nen 

als braços i la mirada d’aquest nen directa a l’objectiu que ens transmet la tristor i el 

desconcert. Sap que als països occidentals els conflictes llunyans es miraven de reüll i 

encara més des de que la televisió bombardejava amb imatges als espectadors, 

anestesiant-los davant el dolor dels altres. El que va fer van ser reportatges colpidors 

buscant la manera de transmetre al consumidor de premsa occidental el patiment d’aquell 

país davant la guerra.  

Aquest conflicte va ser l’últim en què podem considerar que es van fer reportatges perquè, 

com ja hem dit, la televisió va fer que els fotògrafs anessin a buscar instants concrets o 

l’espectacle en comptes de narrar una notícia.  

 

 

 

Figura 13: “Tomoko en el seu bany, Minamata, Japó” de Eugene Smith (1972). Font: Ledo, Margarita (1998). 

Documentalismo fotográfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra. 
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Figura 14: “Bombardeig de Lleida” d’Agustí Centelles. (1937). Font: López Mondéjar, Públio. (1999). Historia de la 
fotografía en España (4 edició). Barcelona: Lunwerg. 

 

Figura 15: Fotografia d’un pres jueu de Mauthausen que es va penjar . La fotografia va ser utilitzada durant el judici 

de Nuremberg l’any 1946, de Francesc Boix (1941). Font: Bermejo, Benito. (2002). Francesc Boix, el fotògraf de 
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Mauthausen: Fotografies de Francesc Boix i dels arxius capturats als SS de Mauthausen (1 edició). Barcelona: La 

Magrana. 

 

Figura 16: “Civil ferit. Vietnam” de Donald McCullin. (1968). Font: Ledo, Margarita (1998). Documentalismo 

fotográfico (1 edició). Madrid: Ediciones Cátedra. 

 

 

8. Conclusions 

 

Alguns autors afirmen que després de la Guerra del Vietnam el fotoperiodisme va morir. 

Les imatges en directe de les televisions no permetien que l’exclusiva fossin les 

fotografies, d’altres pensen que va canviar. De la mateixa manera que després de l’exili 

dels republicans espanyols el fotoperiodisme es va resignar a fer de testimoni, penso que 

actualment el que vol és colpir amb les imatges perquè siguin més intenses que aquelles 

que ens poden transmetre en directe per televisió. Cal tenir en compte el paper d’internet 

en les fotografies periodístiques. Quan una fotografia és xocant, es fa viral en segons. El 

món continua pendent d’allò que els fotògrafs ens poden oferir, però penso que en 

contradicció amb això, el bombardeig sistemàtic d’imatges de tots els esdeveniments 

d’arreu del món, el que ha fet ha estat anestesiar les consciències de les persones. Quan 

un fotògraf el que busca és una imatge colpidora penso que el seu objectiu és que les 
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consciencies col·lectives, els governs, el poder, etc. reaccionin davant les situacions que 

denuncien amb les seves fotografies igual que ho era a l’inici. El que s’està aconseguint 

és just l’efecte contrari. L’emoció de la fotografia dura uns minuts, uns dies, unes 

setmanes... més tard hi ha qui la recorda i encara vagament. No hi ha hagut cap resposta, 

cap acció efectiva envers aquell fet. I encara més, pot ser una qüestió polèmica: fins a 

quin punt es vol informar i on és la línia que ho separa del vouyerisme, d’allò morbós. Pot 

ser que la intenció del reporter continuï essent la mateixa, la de denunciar, la d’informar 

o la de fer de testimoni, però en un món tan globalitzat on fins i tot la televisió ha quedat 

eclipsada per internet i les xarxes socials, on és la divisió entre l’ús periodístic d’una 

imatge i en què la transforma el públic que la rep. Els estímuls constants als quals està 

sotmesa la nostra societat fa que els efectes de les fotografies ja no siguin ni molt menys 

els mateixos que a l’edat d’or del fotoperiodisme.  

Per tancar, poso un exemple d’una fotografia recent molt controvertida en l’àmbit dels 

reportatges: la figura 17 és una fotografia feta per Nilüfer Demir (1986- ), una fotògrafa 

turca. A la imatge hi veiem Alan Kurdi, un nen de 3 anys, sirià i kurd, a la vora del mar, 

després de morir ofegat al Mediterrani. La seva família havia pujat a una barca inflable 

per marxar del seu país i arribar a Grècia en el seu camí cap a Canadà. El nen va morir 

ofegat a les costes turques. Aquesta imatge s’inclou dins el conflicte sirià que fa que hi 

hagi milers de persones que s’han de refugiar i que intenten venir cap a Europa mentre 

els governs els donen l’esquena. Aquesta imatge va donar la volta el món en molt poc 

temps i molts líders de governs europeus van mostrar la seva consternació. Si bé és cert 

que hi va haver un increment de les donacions per a les ONG que treballen amb els 

refugiats, i aquestes reaccions dels governs, també és cert que la fotografia no va tenir 

repercussions més enllà d’aquests comentaris. Les polítiques europees envers aquesta 

crisi no es van modificar. Es va continuar defensant que no es poden dedicar més esforços 

ni acollir més gent. Aquesta fotografia no busca tenir cap mena de valor estètic, l’únic 

que vol és plasmar un moment dramàtic de la manera més crua. És un instant límit que fa 

que es visualitzi el nivell de desgràcia al qual ha arribat un conflicte. És una fotografia 

aïllada amb un missatge que no pot deixar indiferent. Penso que sí que hi ha una intenció 

de denúncia explicita en aquesta fotografia, però cal matisar dos aspectes. Primerament, 

la manera de fer la denúncia. Cal que a la fotografia hi aparegui aquest nen mort per tal 

que tingui un impacte, és molt diferent de la manera de fer dels primers anys en què, per 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%BCfer_Demir
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començar, no es feien fotografies soltes sinó que s’englobaven en reportatges i a més no 

eren tan dramàtiques, tan crues. El segon matís és la reacció del públic. Certament la 

fotografia fa la volta al món en minuts, no hi ha cap complicació en la difusió com sí que 

n’hi havia abans. Tothom reacciona, fa el seu comentari, s’indigna davant la situació. No 

només sentim vergonya cap als governs, sinó cap a tota la humanitat. Aquesta sensació 

s’esvaeix tant de pressa com havia arribat i les conseqüències són mínimes. En definitiva, 

penso que aquesta imatge i les reaccions que va generar són molt il·lustratives de com 

funciona el fotoperiodisme contemporani.  

 

 

Figura 17: Alan Kurdi mort a la costa de Turquia de Nilüfer Demir (2015). Font: 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150902/la-imagen-de-aylan-un-nino-sin-vida-en-una-playa-

turca-se-vuelve-de-inmediato-en-un-simbolo-4476423  

 

 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150902/la-imagen-de-aylan-un-nino-sin-vida-en-una-playa-turca-se-vuelve-de-inmediato-en-un-simbolo-4476423
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150902/la-imagen-de-aylan-un-nino-sin-vida-en-una-playa-turca-se-vuelve-de-inmediato-en-un-simbolo-4476423
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