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Introducció 
 
 
 
 
 
Finalment, ja està fet el treball que m’havia proposat durant aquest any de llicència 
d’estudis: el disseny d’un material per l’estudi de la història de la fotografia, 
partint d’imatges i autors de la fotografia catalana. Un material multimèdia, 
rigorós però a l’hora flexible i atractiu, tant d’ús per al professorat (especialista o no) 
com per a l’alumnat de secundària post obligatòria i cicles formatius, de les 
especialitats d’arts i humanitats. 
 
La finalitat principal d’aquest material és proporcionar a l’alumnat una base icònica 
(per això en diem repertori d’imatges) sobre la qual pugui reconstruir la història i el 
desenvolupament del mitjà fotogràfic, entès de manera universal. 
 
El primer estadi del treball, la tria d’imatges representatives de la fotografia 
catalana, ha durat fins als darrers dies d’aquesta llicència en un constant revisar i 
qüestionar plantejaments. Aquestes imatges, en constant substitució, havien de 
constituir un repertori suficientment ampli com per a donar pas a coneixements 
relacionats amb la construcció de la imatge, la història universal de la Fotografia, 
les tècniques fotogràfiques antigues i modernes i l’estètica, així com altres 
coneixements de caire interdisciplinar d’història de les mentalitats, història del món 
modern i contemporani, costums, antropologia, etc. Si bé d’un bon principi havia fet 
el càlcul de 50 imatges, i així el vaig titular, aviat em vaig adonar que el treball 
creixia exponencialment quan afegia contingut a cada capítol, de manera que a 
cada fotografia capçalera corresponien una mitjana de 60 fotografies 
d’aprofundiment, la qual cosa es convertia en un treball inabordable per una sola 
persona durant un any.  
 
Replantejant el criteri de selecció de les imatges, vaig flexibilitzar el número de 
fotografies contingudes a cada capítol. Per exemple, donat que a la fotografia 
antiga i de principi de segle les imatges havien de ser representatives de les 
tècniques i l’evolució del medi, la presència de les fotografies no es justificava per 
autors, que es presentaven no com a capçalera, sinó a dins el capítol. 
 
Finalment, el material consta de 25 imatges capçaleres, una reducció que afavoreix 
l’accessibilitat als temes i també l’agilitat del curset, degut a la reducció del pes 
informàtic.  
 
La tria d’imatges històriques arriba fins als períodes que permeten una perspectiva  
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temporal, fins a la dècada de 1990. La fotografia contemporània s’introdueix 
mitjançant la presentació de pàgines web i els enllaços i les bibliografies dels 
artistes i fotògrafs més interessants del moment actual, centrant els punts d’interès 
per establir un criteri de recerca. Pot ser algú em demanaria un compromís més 
enllà: que fixés aquells autors actuals com si de clàssics contemporanis es tractés.  
 
Però un munt de raons em van recomanar no adoptar una posició crítica amb el 
present. La primera és que el material havia de mantenir-se viu durant un temps 
mínimament llarg, i un compromís amb la moda l’envelliria ràpidament. En segon 
lloc, aquest material no vol ser canònic i en tot moment ha d’invitar a la discussió, a 
la reflexió i a la crítica, de manera que aquesta feina de establir els nous valors del 
present queda com una invitació de cara als professors per a que els alumnes 
recerquin en la imatge contemporània i trobin aquells valors i autors més 
interessants segons els seus gustos i finalitats. Es tracta d’ensenyar a gaudir de la 
imatge, de trobar noves formes d’expressió i valorar els esforços dels fotògrafs per 
explicar un món caòtic i canviant, que és el temps al qual estem inserits. És per 
això que insisteixo sempre en crear l’hàbit de recerca en les biblioteques, en la 
premsa il·lustrada i en la web. Aprenent a informar-se mitjançant la imatge, una 
eina muda de conceptes però que enriqueix l’experiència i ajuda a formar opinió. 
 
El model de tria d’imatges ha estat similar al que es duu a terme als programes 
d’Història del l’Art del Batxillerat, als quals l’alumnat ha de conèixer un mínim 
d’imatges de la Història Universal de l’Art, com a pretext per l’anàlisi i identificació 
d’autors, corrents estètiques i les tècniques d’expressió gràfic plàstiques, així com 
d’altres qüestions culturals i històriques relacionades. En aquest sentit, penso que 
les 25 imatges finalment seleccionades donen una bona representació del que ha 
estat la fotografia a Catalunya des del seu origen fins als nostres dies. 
 
El principal repte d’aquest projecte va ser atorgar a la fotografia catalana la 
importància de servir d’exemple i il·lustració per a l’anàlisi i l’estudi de la imatge. 
Fins ara, als manuals de fotografia, els exemples sempre ens dirigeixen cap a 
fotografies estrangeres i allunyades de la nostra realitat històrica i cultural. No he 
pas ignorat la producció fotogràfica estrangera, la qual cosa seria un error, donat 
que tot es coneix en comparació, sinó que he invertit l’itinerari: el punt de partida 
per primera vegada es troba a la fotografia catalana, com a l’eix de la perxa on 
l’alumne aniria penjant els coneixements sobre la imatge (incloses les celebres 
imatges de reconeguts autors de la història de la fotografia universal). 
 

Antecedents del tema objecte del treball 
 
Durant aquests darrers anys havia treballat a fons la història i la teoria de la 
fotografia i la seva aplicació didàctica, a diferents nivells educatius, des de l’ESO a 
la Universitat, passant pel Batxillerat d’Arts, que és l’especialitat a la qual 
actualment treballo: 
 

 Programació de l’assignatura de Imatge del Batxillerat d’Arts. 
 Treball de disseny curricular i programació de l’assignatura de Construcció i 

lectura de les imatges, per a l’Escola de Fotografia de la Fundació 
Politècnica de Terrassa i treball durant a dos cursos com a professora. 

 Disseny del curs de Formació del professorat per a la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona a l’àrea de la imatge. 
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 Treball d’investigació a la tesi doctoral sobre la Història de la Fotografia dels 
anys 50 i 60 a Espanya. 

 Experiència amb la selecció de fotografies de diversos autors 
contemporanis per al muntatge d’exposicions i catàlegs. 

 Diversos treballs i investigacions sobre la fotografia catalana del segle XX 
per a la seva publicació. 

 Etc. 
 

Però el que m’ha decidit a demanar una llicencia d’estudis ha estat la meva 
experiència de les possibilitats de les eines multimèdia i Internet, per l’aprenentatge 
de la imatge. El meu primer contacte amb les noves formes de presentació 
multimèdia va ser el curs telemàtic d’Eines de presentació multimèdia, al qual 
presentaria com a projecte final el que podríem considerar “l’embrió” d’aquest 
projecte. 
 

Explicació del tema i objectius 
 
Es per tant, el tema objecte de treball, una actuació des de diversos plans: 
 

1. Teòric historiogràfic, donat s’han d’establir criteris de selecció. 
2. Recerca bibliogràfica. 
3. Discurs crític, per elaborar els textos de presentació 
4. Disseny, per tal de fer atractiu el material des del besant pedagògic. 
5. Infogràfic, per adequar la presentació als mitjans multimèdia. 

 
No és, doncs, un tema fàcil d’expressar en una memòria. I sóc conscient que de 
tots els apartats citats jo no en sóc especialista. Però tots els aspectes han 
funcionat de manera global, inseparablement, en gran mesura degut a la meva 
participació directa com a autora. Reconec que he afrontat un treball d’equip i ho he 
resolt sola. I és per això que és possible que hi hagi defectes de forma, que un 
especialista percebrà immediatament... encara que espero que el contingut sigui 
sempre aprofitable. 
 
El projecte volia abordar de manera prioritària les temàtiques a les quals fa 
referència la convocatòria de llicències retribuïdes, de les que s’havien seleccionat 
les següents, per ordre de prioritat, amb la consegüent explicació: 
 

1. Adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat en els 
diferents nivells educatius. 

 
L’adquisició de coneixements sobre la història de la fotografia no sembla un 
objectiu prioritari en els programes d’Imatge al Batxillerat d’Arts, però és la base 
necessària per l’assoliment d’altres coneixements de tècnica fotogràfica, estètica, 
així com la base necessària per establir una capacitat crítica i creativa. Són 
coneixements requerits com a competències bàsiques quan l’alumne ingressa a 
altres nivells més especialitzats d’estudi com ara els cicles formatius d’imatge i arts 
gràfiques o a la universitat. 
 
A l’assignatura d’Història de l’Art del Batxillerat, l’àrea d’Història de la Fotografia no 
es contempla com a tal i sí, per exemple, la Història del Cinema. Tenint en compte 
la importància de la fotografia a l’art contemporani i el paper hegemònic de la 
imatge fotogràfica al món actual, més enllà del punt de vista artístic, de 
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comunicació, cal trobar materials que d’una manera ràpida i rigorosa capacitin 
l’alumne per assolir els objectius de l’assignatura d’Història de l’art, disciplina que 
no es pot entendre, avui dia, sense la participació dels mitjans tecnològics.  
 
Al currículum d’aquesta assignatura d’Història de l’Art es fa referència explícitament 
a les necessitats educatives i culturals del seu desplegament curricular, si bé tot el 
plantejament solament fa referència a les arts plàstiques i l’arquitectura, i poc al 
cinema. Entendre que la fotografia és alhora art i document, enriqueix enormement 
els coneixements dels darrers 180 anys de la història de l’art, al que fa referència 
en el currículum de l’assignatura. La fotografia, i tota la imatge tecnològica 
expressada com a mitjà artístic, és pel seu caràcter documental del qual no es pot 
sostreure, la veritable font primària de la Història del món modern i contemporani: 
 

“L’art i els objectes artístics constitueixen l’herència visible, entre d’altres 
coses, de tot un món d’idees, imaginacions, creences, actituds, possibilitats 
materials, conflictes i processos de l’esperit humà, tant des del punt de vista 
personal com col·lectiu i social. Aquesta petja de l’aventura individual i col·lectiva de 
les persones sobre la Terra, autèntica font primària de la Història, testimonia la seva 
diversitat i, alhora, la seva profunda unitat de ser i sentir pròpies de l’espècie 
humana.”1 

 
Qualsevol objectiu terminal que l’alumne de batxillerat ha d’assolir en quant a 
competències d’història de l’art, haurien de ser aplicables a la història de la 
fotografia:  
 

“... els ajuda a construir una idea rellevant i significativa del procés de 
continuïtats i canvis en la societat, i de la diversitat riquíssima de respostes 
humanes a algunes de les necessitats i problemes profunds i comuns de les 
persones.” 
 

“... constitueix una eina privilegiada per afavorir la maduresa intel·lectual i 
humana dels alumnes, pot facilitar el treball autònom, posseeix unes tècniques 
d’indagació i investigació sobre obres concretes i perceptibles que ajuden 
considerablement a l’adquisició d’habilitats d’observació i comunicació, i, fins i tot, 
permet una notòria aplicació a la vida real, especialment en el consum del lleure i en 
la formació de la sensibilitat, factor força útil pel que fa a l’enriquiment i percepció de 
les relacions personals i socials.” 
 

“... eina inestimable per a la formació dels nois i noies en les edats en què 
es produeix llur desenvolupament intel·lectual i afectiu. Efectivament, resulta útil per 
al creixement de les capacitats humanes bàsiques de l’alumnat, ajudar-lo a construir 
el coneixement d’una matèria fonamental per a l’estudi de la història de la 
humanitat, mitjançant procediments tan valuosos com els de l’observació, 
l’anàlisi, la interpretació i la sistematització d’obres d’art en contextos espacials i 
temporals, afegint-hi una introducció a la descodificació i desxiframent dels codis de 
la cultura visual d’Occident.” 
 

“Per la naturalesa del seu objecte, mètode, finalitat i potencialitat educativa, 
la disciplina d’Història de l’art col·labora activament en l’assoliment dels objectius 
generals comuns del Batxillerat: facilita l’ús correcte de tècniques de comunicació 
icòniques, col·labora en l’obtenció d’un bagatge cultural, és un bon recurs didàctic 
per facilitar la comprensió dels canvis de la societat actual i la rapidesa de les 
seves mutacions, ajuda de manera eficaç a la transferència de l’experiència cultural 
adquirida, transmet i consolida el valor social que pot tenir el respecte i la defensa 

                                                 
1 De la introducció al currículum d’Història de l’Art del Batxillerat. Publicació del Servei d’Ordenació 
Curricular. Gencat 1999. 
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del patrimoni artístic del nostre país i de la humanitat en general, i, en menor 
mesura, també és idònia per potenciar una orientació cap a professions diverses.” 
 

I si he subratllat aquests aspectes d’entre els objectius generals comuns del 
Batxillerat, és per remarcar l’imperdonable absència de la Història de la 
Fotografia als currículums més generals, donat que és la disciplina que tracta, 
precisament, de la comunicació a través de la història, la fixació dels canvis 
socials, les mutacions de l’entorn, les costums i transmet sense intermediació els 
valors de la societat i és testimoni dels esdeveniments que han fet possible 
l’avanç de la història. 

És el propi currículum de Història de l’Art que fa palesa la situació de la història de 
la fotografia a l’ensenyament secundari, quan afirma a la seva introducció que 
 

“... la iniciació a la història de l’art no parteix absolutament de zero, sinó que 
troba el seu suport de partença en els continguts iniciats en etapes educatives 
anteriors i, d’una manera especial, a les Ciències Socials de la secundària 
obligatòria i al grau de desvetllament de les sensibilitats personals desenvolupades 
a través de l’àrea d’Educació Visual i Plàstica”, 

 
fet que no és aplicable a la petita parcel·la de la Història de l’Art que és la Història 
de la Fotografia, les obres de la qual només sorgeixen als llibres de text com a 
il·lustracions, no com a objecte d’estudi. 
 

2. Les noves tecnologies com a eina vehicular de l’aprenentatge. 
 
S’ha optat per una presentació multimèdia d’aquest repertori icònic, pels següents 
motius: 

• L’atractiu que tenen les noves tecnologies per als joves. Proposar 
l’estudi i la memorització d’imatges i conceptes com un joc, no per 
frivolitzar els coneixements, sinó per dinamitzar el procés. 

• Potenciar el caràcter eminentment visual de la disciplina, relegant 
la informació conceptual a breus textos escrits o gravats. 

• Facilitar un material no tancat a una única manera de veure, amb un 
suport web que presenta una estructura desconeguda en els suports 
tradicionals: la hipertextualitat. Un material multimèdia interactiu no 
té res a veure amb un vídeo fet i pensat per a una única projecció. 
La possibilitat de modificar el temps de visionat, de reiteració, d’ordre 
d’exposició, etc., fa que el material no s’esgoti amb un sol ús. El que 
interessa és que el alumne passi moltes vegades, i es pari, davant la 
mateixa imatge. 

• Possibilitar l’anàlisi de la imatge i l’auto avaluació mitjançant 
recursos interactius. 

• La familiaritat dels joves per a manejar productes interactius, on ells 
mateixos decideixen els itineraris a seguir, les capacitats de relació i 
memorització d’imatges que possibilita aquesta activitat 
(recuperació de coneixements a partir d’un camí seguit a la pantalla). 

• En quant a suport físic, el CD és fàcil de transportar i no és una 
despesa de paper, però la seva finalitat més idònia és la publicació 
web. Una idea de fons m’ha animat a utilitzar les noves tecnologies 
com a eina: cada cop més el llibre de text de la secundària post-
obligatòria té menys sentit a les àrees on els continguts són 
dinàmics. Aquest llibres tancats a propostes molt exemplificadores i 
reductores, limiten les possibilitats de coneixement. Les noves 
tecnologies de la informació donen la possibilitat a l’alumne de trobar 
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per si mateix els camins d’informació, tant bibliogràfics com 
referències als portals web. 

• Tenint Internet a prop de l’eina d’estudi, l’alumne assolirà 
desimboltura en la cerca d’informació i accés a recursos. Internet 
és una mena de mediateca global. L’alumne rebrà d’aquest material 
les pistes fonamentals per a la cerca i selecció d’aquesta informació. 
L’alumnat seleccionarà i contrastarà la informació que li sembli més 
rellevant, i així podrà ampliar la base donada pel repertori que en un 
moment determinat pot refer i donar-li un nou format personalitzat. 

  
3. Metodologies per afavorir l’assoliment de les capacitats claus en els 

cicles formatius. 
 
A rel del que hem comentat anteriorment, aquest material serà una eina important 
pel desenvolupament dels continguts al currículum dels cicles formatius de grau 
superior d’Imatge (Tècnic superior en Imatge i Fotografia artística) i un complement 
important pels cicles d’arts gràfiques relacionats amb l’edició, principalment de 
mitjans de comunicació. 

Hipòtesi inicial 
 
El plantejament de la meu projecte va ser una mena d’aposta: es pot justificar un 
projecte per l’autoaprenentatge a l’Ensenyament Públic? En la justificació del tema 
que volia treballar durant l’any de llicència demostrava, com s’ha vista a dalt, 
l’absència de crèdits de la Història de la Fotografia en les assignatures dels plans 
d’estudi d’arts i humanitats. L’ocasió no era l’adient per a demanar res, es a dir: un 
augment d’hores per impartir aquests temes, ni tampoc de fer crítica als 
plantejaments de les programacions que posen per damunt de la història de la 
fotografia altres qüestions com ara l’aprenentatge de la pràctica fotogràfica o la 
teoria de la percepció. L’argumentació de l’absència d’hores era el primer pas per a 
reclamar materials didàctics, tan necessaris per aconseguir la fixació de referents 
icònics a la memòria dels estudiants. L’autoaprenentatge allunyaria l’àrea d’Història 
de la Fotografia de les metodologies tradicionals per l’ensenyament d’aquesta 
matèria, convertida pels alumnes en un seguit de noms i dates sense sentit. És així 
com moltes vegades els alumnes descriuen la Història de l’Art a la secundària post-
obligatòria: una sèrie de coneixements totalment separats de la seva experiència de 
la pintura i la escultura, refusats senzillament per que s’expliquen des de la càtedra. 
La aposta per un repertori d’imatges a l’abast de l’alumne i la seva curiositat, per 
utilitzar a discreció, pot semblar que carrega contra la figura del professor... Molt al 
contrari: és el professor el principal beneficiari del coneixement que pugui generar 
aquest material en seus alumnes, quan demani referents icònics concrets per poder 
explicar qüestions a la pràctica de la fotografia i que a la memòria dels alumnes 
s’engeguin aquelles imatges que el serveixin com a exemple. 
 
El manual d’autoaprenentatge ha de revertir d’una manera directa en la millora de 
la pràctica docent i en l’organització del departament d’arts, interactuant amb varies 
assignatures, com ara la Imatge, l’Estètica, la Història de Catalunya, la Tecnologia i 
la Història de l’Art.  
 
Un treball de interrelació dels diferents fets de la Imatge (creatius, comunicatius, 
documentals, etc.) a la llum dels objectius generals del batxillerat d’arts i dels cicles 
formatius de grau superior (imatge i arts gràfiques), ha de suposar també un 
aprofundiment dels continguts curriculars. L’objectiu principal d’aquest projecte ha 
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estat el disseny d’una estratègia metodològica que ajudi al professorat a introduir la 
visió panoràmica de la Història de la Fotografia a Catalunya que es demana com a 
objectiu terminal d’algunes assignatures (Imatge i Història de l’art). El fonament 
principal d’aquesta nova metodologia es basarà en un recurs didàctic concret: El 
repertori interactiu de la fotografia a Catalunya des dels seus inicis al moment 
present.  

Treball dut a terme 

Disseny del pla de treball 
De bon principi, el meu treball es va estructurar segons tres fases ben diferenciades 
que es van alternar a mesura que el treball avançava: 

 Fase 1: Documentació 
• Anàlisi i recerca de les fonts bibliogràfiques: històries de la fotografia 

universal i manuals fotogràfics. 
• Anàlisi i recerca dels arxius d’imatges –catalans- públics i privats encara 

poc coneguts. 
• Anàlisi i recerca de les webs existents sobre fotografia i infografia, tant del 

país com estrangeres. 
• Anàlisi i recerca de treballs similars publicats, adreçats al nivell d’estudis 

objecte del projecte: batxillerat i cicles formatius de grau superior, no 
universitaris. 

 Fase 2: Selecció de les imatges, establiment de criteris i redacció de 
materials 
• Selecció de les 25 imatges cabdals de la fotografia catalana. 
• Selecció a prop de 1500 imatges relacionades amb les anteriors, de la 

fotografia catalana, espanyola i universal.  
• Redacció de textos breus i entenedors, mapes conceptuals, gràfics, i 

llistats d’autors, biografies, etc. 
• Creació d’una bibliografia crítica, relacionada amb els diferents períodes, 

autors i tècniques objecte d’estudi. 
• Creació d’un repertori de enllaços web per a la consulta d’aspectes 

relacionats amb els diferents períodes, autors i tècniques objecte d’estudi. 
• Revisió constant de l’esquema de treball, afegint i/o traient autors i 

fotografies. 
• Creació d’una presentació interactiva de consulta amb suport infogràfic. 
• Creació d’una guia per la lectura d’imatges fotogràfiques. 

 Fase 3: Creació del material interactiu 
• Disseny d’una presentació interactiva en power point. Plantejaments 

gràfics, d’edició i de disseny per a la presentació definitiva.  
• Treball d’inclusió de tota la informació seleccionada.  

Metodologia emprada 
1. Mètode per a la recerca d’informació: 

• Consulta de totes les bibliografies ja conegudes. 
• Constatació de les novetats bibliogràfiques (principalment a les llibreries 

web) 
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• Visita als arxius fotogràfics (MNAC, Fotocolectania, Galeria Kowasa, Arxiu 
fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, etc.) 

• Recerca a l’Internet, primer a pàgines ja conegudes sobre fotografia, 
després al Google amb criteris limitadors. (veure a la introducció feta al 
Recull de Pàgines Web, els consells de Navegació que poden llegir-se 
com a una metodologia de recerca web.) 

2. Treball amb les imatges: 
• Escanejat a resolució per pàgina web, de 150 dpi. 
• Retoc per desenfocar el gra de l’offset. 
• Retoc per ajustar el nivell de contrast i brillantor. 
• Afegiment de la pastilla de copyright, títol i data de cadascuna de les 

imatges (res no és poc!) 
• Afegiment d’un marc per potenciar l’enquadrament. 
• Posició en la pàgina a sang o centrada, segons el tipus d’imatge, etc. 

3. Criteris per a l’elaboració i disseny del material 
• Esquema de cadascuna de les presentacions: 

o Portada principal 
o Introducció al tema 
o Pàgina de connectors a les parts de la presentació. 
o Pàgines d’autors: 

 Biografia i retrat 
 Dades biogràfiques més amples 
 Cites textuals 
 Portfoli amb textos explicatius. 
 Darrera diapositiva amb connector de marxa enrera. 

o Darrera pàgina de connexió i sortida de la presentació. 
• Criteris de Disseny: 

o Tria de colors per agrupar fotografies segons períodes: harmonitzant 
amb la lletra i donant varietat al conjunt. 

o Lletra clara per als textos i títols. 
o Animació de textos per amenitzar la presentació. 
o Transicions d’esvaïment per donar tranquil·litat i dolçor a la 

presentació de les fotografies. 
o Càlcul del temps per la presentació automàtica, procurant un pas 

lent que dignifiqués la imatge. 
o Tria de connectors i hipervincles per activar la interactivitat. 

• Enregistrament d’arxius d’àudio i filtrat. 
4. Redacció dels textos 

4.1. Sobre els fotògrafs 
• Destacar en primer lloc el marge de dates, naixement i mort, i lloc de 

naixement. 
• Destil·lació de biografies senzilles i exemplificadores (estudis, primers 

mestres, professions dels fotògrafs), molt resumides. 
• Tria de cites textuals dels autors envers la seva fotografia. 
• Tria de cites literàries sobre els autors. 
• Comentaris molt breus, fets per mi, sobre el valor estètic de les imatges i 

una temptativa d’interpretació. 
4.2. Sobre les tècniques fotogràfiques 
• Descripció de les tècniques fotogràfiques. 
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Descripció dels recursos utilitzats 
• Recursos bibliogràfics. 
• Recursos infogràfics 

Resultats obtinguts 
Podem dir que la meva tasca, tal i com l’havia programat en un principi, tenia els 
següents objectius finals: 
  

 Selecció, segons els mencionats criteris, d’un repertori d'imatges fotogràfiques 
des de l’origen de la fotografia al moment contemporani a Catalunya, que com 
ja hem dit a la introducció ha quedat en 25 imatges (que diem capçaleres, 
perquè encapçalen cada capítol) L’objectiu principal pel que s’establiran els 
criteris de selecció d’aquestes imatges serà el facilitar la fixació dels 
conceptes propis de la construcció de la imatge, la estètica i la tècnica de la 
fotografia, tant teòrics com a pràctics, mitjançant el coneixement del patrimoni 
fotogràfic català, que és a l’hora representació de la historia dels fets i les gents 
de Catalunya. 

 Elaboració d’una fitxa d’anàlisi que orienti l’alumne en les diferents lectures 
que pot oferir la fotografia. 

 Elaboració d’una bibliografia crítica, relacionada amb els diferents períodes, 
autors i tècniques objecte d’estudi. 

 Elaboració d’un repertori de enllaços web per a la consulta d’aspectes 
relacionats amb els diferents períodes, autors i tècniques objecte d’estudi. 

 Creació d’una presentació interactiva de consulta amb suport infogràfic, 
que constituiria un material de treball i estudi per a l’alumne i que permetria 
diferents recorreguts (cronològics, de gènere, d’autors, d’escoles, de tècniques, 
d’indrets, etc.) En cap cas es tractaria d’un llibre de text, sinó un suport per a la 
classe magistral i l’estudi. Els objectius concrets d’aquest material infogràfic 
serien bàsicament els següents: 

 Interrelacionar els diferents coneixements i procediments que s’estudien a 
la secundària post-obligatòria en relació a la imatge, tot lligant-les a partir de 
les imatges mostra del repertori. 

 Introduir continguts aliens a les assignatures de imatge, però que poden 
funcionar com a transversals en el sentit ampli: context històric, social, 
polític, ideològic, etc. en el qual s’han produït les imatges. Facilitar l’ús 
d’aquest repertori com a eina de documentació i coneixement per a altres 
matèries, com ara l’Historia de Catalunya, la Història del món contemporani, 
la Tecnologia, l’Estètica, etc. Cal recordar, però, que la tesi que defensa 
aquest repertori és la de fonamentar l’anàlisi del món a través de la imatge 
fotogràfica, i no a l’inrevés: la utilització de la fotografia per part de 
disciplines alienes.  

 
Tot el treball està enllestit. Com a valoració final puc dir que el meu treball 
necessitaria d’assessorament infogràfic, a l’hora de crear un material per a una 
divulgació més amplia. No obstant, el problemes de copyright que plantejaria la 
difusió d’aquest material fan aconsellable deixar-lo de moment en un prototip en CD 
que passi de mà a mà pels instituts. 



 14 

 

Estudis i cursos realitzats 
Durant aquest any de llicència he treballat força al voltant de la fotografia. No he 
rebut cap curset... Els cursets els he fet jo mateixa, la qual cosa no vol dir que no 
hagi après molt més que assistint com a alumna! 
 
La meva participació com a professora al Master de Fotografia Arte y Técnica de 
la Universitat de València (http://www.dcadha.upv.es/masterfotografia/) al mes de 
gener, m’ha obligat a profunditzar molt en la manera de transmetre, de forma 
concreta i ben pensada, la historia de la fotografia a Espanya a la dècada de 1950. 
Encara que aquesta és la meva especialitat, la urgència del temps (10 hores de 
classe) i el nivell d’iniciació de l’alumnat amb un tema pràcticament desconegut per 
ells, m’ha forçat a experimentar amb les presentacions multimèdia. Va ser un treball 
de centrar idees i també de copsar l’interès de l’alumnat, la majoria estudiants per 
motivacions pràctiques i no teòriques, en la història de la fotografia i les connexions 
amb els seus interessos més amplis per la fotografia. 
 
La meva participació com a comissaria i membre activa del Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona, lafotobcn, (http://www.lafotobcn.org/) també va a ser 
una experiència important per la quantitat de contactes fets entre els nous fotògrafs 
documentalistes catalans i espanyols. He tingut la possibilitat d’entrevistar autors i 
mirar els seus arxius i les seves produccions més actuals: Joan Colom, Joan 
Tomás, Paco Elvira, Jordi Pol, Consuelo Bautista, David Airob, Txema Salvans, 
Joan Guerrero, Manel Armengol, els Català-Roca, Josep María Subirà, Carlos 
Bosch, entre altres catalans, i Cristina García Rodero, Virxilio Vieitex, Xurxo Lobato, 
Clemente Bernard, Carlos Pérez Siquier i un llarg etcètera entre altres d’arreu. La 
tasca de divulgació i treball al voltant de la fotografia documental feta per lafotobcn 
mitjançant exposicions, projeccions, publicacions, taules rodones, etc, ha estat 
reconeguda i en particular la meva participació. A lafotobcn he desenvolupat una 
tasca fonamentalment pedagògica amb el disseny d’activitats per l’Ajuntament de 
Barcelona, el Servei de Bilbioteques, el treball conjunt amb l’Arxiu d’Història de la 
Ciutat, etc. 
 
També he fet articles i textos per a diferents revistes i publicacions: Photovision, 
Revista Foto, Revista Transversal, etc. Col·laboració en la redacció del Diccionario 
Biográfico Español, de la Real Acadèmia de la Historia, d’on m’han demanat 
biografies sobre els fotògrafs catalans: Masats, Maspons, Ubiña, Miserachs, Terré, 
Colom, etc. Cadascún d’aquests textos ha ajudat a ampliar una mica el meu 
coneixement sobre la història de la fotografia. Una col·laboració especial: la 
participació en el llibre Catalonia, fet per l’Editorial Lunwerg com a compendi de 
les arts i la cultura de Catalunya al llarg de la seva Història; un llibre especial per a 
la participació extraordinària de Catalunya a la Fira del Llibre de Guadalajara, 
Mèxic, durant aquest any de 2004. La meva participació, com a especialista de la 
Història de la Fotografia, va consistir en compactar els fets i els autors de la 
fotografia catalana en 6 folis. L’esforç va ser, com sempre, de concisió i 
d’aprofundiment en conceptes fàcilment assimilables pel públic general. Es a dir: un 
altre repte pedagògic! 
 
He donat conferències. La més significativa ha estat la taula rodona Fotografia y 
Historia, a dins dels actes del Festival de Fotografia PhotoEspaña04, dirigida per 
Horacio Fernández. 
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He aprofitar també per donar una empenta al meu projecte de publicació de la tesis 
doctoral El Grupo Afal. He iniciat el treball per a una exposició al CAAC (Centro de 
Andaluz de Arte Contemporáneo) de Sevilla. He visitat els arxius dels fotògrafs del 
grup: Xavier Miserachs, Oriol Maspons, Colita, Joan Colom, Josep Maria 
Casademont i Julio Ubiña (a Barcelona), Ramón Masats y Alberto Schommer (a 
Madrid) Carlos Pérez Siquier (a Almeria) i Ricard Terré (a Vigo). 
 
He visitat la fira fotogràfica de Paris-Photo 2003, (http://www.parisphoto-
online.com/) al mes de Novembre. A més de les exposicions temporals d’autors que 
encara no havia vist mai directament, he pogut visitar la Biblioteque National i La 
Maison Européenne de la Photographie, el funcionament de les quals és un 
exemple per la transmissió pedagògica dels coneixements relatius a la història i a la 
fotografia.  
 
També he visitat el festival de fotoperiodisme Visa Pour l’Image de Perpinyà al 
mes de setembre de 2004. I encara que pugui semblar una mica fora de termini, 
aquesta visita (les exposicions, les conferencies, les soirees) va aclarir moltes idees 
sobre el tema del fotoperiodisme que estava treballant llavors per la meva 
presentació multimèdia.  
 
He treballat molt i he après molt també, tots dos fets que han repercutit en el meu 
projecte. 

Conclusions 
 
Jo mateixa estic sorpresa de l’acollida que ha tingut el meu treball entre persones 
dedicades a la pràctica i a l’estudi de la fotografia. Si bé em semblava que aquest 
manual per a l’estudi de la Història de la Fotografia hauria de ser interessant només 
per als professors de la matèria i els alumnes, ha despertat també l’interès i la 
curiositat de persones que no són al procés docent, des d’editors fins a comissaris 
d’art contemporani, passant per fotògrafs vells i joves. Si bé tenir noves 
perspectives per al meu treball m’ha omplert d’il·lusió, també m’ha fet molt més 
exigent i curosa, i és per això que els terminis s’han anat complint amb més demora 
i per tant, el meu estiu no ha estat propi d’un any de llicència. 
 
El plantejament de partir de les imatges produïdes a Catalunya per a explicar 
qüestions més generals de la fotografia, ha sorprès a moltes persones amb les 
quals m’he entrevistat, algunes de fora de Catalunya. Sempre he defensat aquest 
plantejament de partir de la realitat que m’envolta. Però sense justificar la 
mediocritat dels productes autòctons, a falta d’altra cosa. Sempre he procurat que 
la qualitat dels autors i les imatges triades no minvés l’interès de la consulta fora de 
l’àmbit català. L’adaptació d’aquest material per a estudiants d’altres comunitats 
autònomes, o fins i tot d’altres països, consistiria solament en la traducció dels 
textos. Amb aquest plantejament es demostra que la fotografia catalana té la 
potència i el valor de ser universal, de servir de canal per a comprendre l’evolució 
de la tècnica, els estils, les mentalitats i els esdeveniments en el procés d’evolució 
del món modern fins als nostres dies. 
 
Espero finalment no decebre a ningú i que el meu treball sigui veritablement útil. 
 
LAURA TERRÉ 
Vilanova i la Geltrú, setembre de 2004 
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Relació de materials continguts en els annexos 
 
 
 
 
 

1. Llibre DIN A 4 enquadernat, en paper, que conté: 
a. Antologia de les 25 imatges capçaleres impreses. 
b. Els 25 textos corresponents a cada imatge. 
c. Bibliografia crítica de la història de la fotografia. 

2. Prototip  del Material interactiu en power-point (CD 1) 
a. Les 5 presentacions d’introducció 
b. Les 25 presentacions referents als períodes de la història. 
c. La caràtula expressament dissenyada, amb índex, crèdits, etc. 

3. El recull de pàgines web i la bibliografia critica (CD 2) 
a. S’oferiran en un arxius PDF per facilitar el seu ús clicant directament 

els enllaços. 
4. Manual d’instruccions i esquema gràfic del material interactiu, en 

format de CD, inclòs a la capseta.  
 
 
 
 
 

Bibliografia 
 
 
La bibliografia és un dels materials compresos als apèndix, per això aquí no 
es farà al·lusió a tots els llibres consultats, encara que han estat molt més 
dels inclosos en la bibliografia crítica.  
 


