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1. LA FOTOGRAFIA NATURALITZADA (Verd)3

És evident que avui dia gairebé tothom pot fer foto-
grafies.4 Disposem de moltes tecnologies diferents 
per enregistrar, guardar i, fins a un cert punt, com-
partir una quantitat immensa de records. Al contrari 
que en el cas de l’actual difusió i estandardització 
de les tecnologies, les conductes, els estils i els pro-
ductes, estem vivint una tendència a l’esvaïment de 
la cautela i de la consciència. Sembla que ja no calgui 
preguntar-nos «com puc conservar un registre visual 
d’això» (sigui el que sigui això), sinó que més aviat 
ens hauríem de demanar per què hauríem de voler 
conservar un registre estàtic, visual, de tot just un 
bocí d’un esdeveniment, emmarcat per estructures 
i pràctiques socials, que està tenint lloc al llarg del 
temps, que inclou sensacions, sons i altres percep-
cions, etc.5 Es deixen de banda els perquè i per a què 
i, mentre el mercat globalitzat ens nodreix amb la 
vertiginosa proliferació dels com, la fotografia es-
devé cada cop més naturalitzada.6 Allan Sekula va 
remarcar el següent:

[...] la naturalització d’allò cultural percebuda 
per Roland Barthes com un tret essencial del 
discurs fotogràfic, es repeteix i s’accentua en 
gairebé tots els nivells de l’aparell cultural; ll-
evat que la crítica la interrompi.7

El fet que aquesta naturalització hagi esdevingut 
quelcom habitual també en el camp de la crítica 
fotogràfica és una mala notícia.8 A l’anàlisi i la in-
terpretació crítiques9 —que aquí cal veure com a 
equivalents— se les considera el fonament mateix 

de les investigacions al voltant de les obres fotogrà-
fiques, i això tant en el cas de la imatge fotogràfica 
considerada com a un document adient com en el 
de la fotografia utilitzada com a font icònica per a un 
estudi documental, utilitzat en altres mitjans i amb 
finalitats diferents de les de la fotografia en si.

Ara també cal que introdueixi de seguida el concepte 
cabdal d’obra fotogràfica. L’anàlisi i interpretació de 
textos visuals —ja siguin voluntaris o simplement 
intencionats—10 és força més interessant i fructífera 
que la de les imatges per se. Estudiar o treballar so-
bre un mateix i després fotografiar, desenvolupar, 
postproduir, imprimir, editar, seqüenciar, retolar, 
titular i presentar una imatge fotogràfica no són més 
que uns pocs dels nombrosos encreuaments on els 
significats fotogràfics11 surten a la llum, es juxtapo-
sen, s’expressen de manera coral, col·lisionen o im-
plosionen. La meva tasca en el terreny de l’anàlisi 
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crítica de la fotografia sol consistir a posar de relleu 
aquestes cruïlles, com si estigués dibuixant una iso-
metria feta bocins de, per exemple, una bicicleta, 
que en la vida real només es podria examinar en la 
seva forma acoblada, i millor encara si fos menada 
a propòsit cap a algun lloc. De la mateixa manera 
que una densa xarxa d’interaccions només pot ex-
plicar-se d’una manera analítica, seqüencial, per 
exposar la meva visió em caldrà necessàriament la 
forma lineal de l’escriptura, que és no-isomòrfica re-
specte de l’activitat crítica, que, des del punt de vista 
intel·lectual, és absolutament sincrònica o, en el pit-
jor dels casos, sinuosa.

Considerem per un moment «Dissertació inconclu-
sa», una sèrie fotogràfica del 1998 de l’artista Boris 
Mikhailov. Abans d’efectuar qualsevol anàlisi del con-
text, només cal que digui que és impossible copsar 
aquesta obra sense ésser no només conscient de les 
imatges, del seu acoblament i la seva seqüenciació, 
sinó també dels fulls on estan enganxades, dels textos 
—pel que fa a la matèria, l’estil i el contingut— que en-
volten les imatges i de molts altres elements (narratius, 
irònics, reveladors, poètics) plens de significat amb els 
quals està fet el corpus de l’obra. Mikhailov, de fet, fa 
referència matèrica als àlbums familiars de la Rússia so-
viètica tant a través dels textos escrits amb bolígraf com 
a través dels vells fulls esgrogueïts, i, no obstant això, es 
recupera la ironia mitjançant el contingut filosòfic de 
les anotacions, escrites lleugerament en cursiva.

Aquest plantejament està esbiaixat per la meva car-
rera com a crític i historiador de l’art contemporani 
que, a principis dels anys noranta, va centrar-se en 
l’estudi de la fotografia.12 El pas del temps i la meva 
experiència amb els autors més diversos em van 
inculcar quelcom semblant a una disciplina flex-
ible. Una aproximació «enginyosa i permissiva»13 a 
l’anàlisi i la interpretació crítiques indica que el fet 
que una obra fotogràfica sigui molt més fàcil de cop-
sar no implica que el nostre plantejament hagi de ser 
menys estructurat i capaç de fer distincions subtils.

Aquest article s’endinsa en la dialèctica entre l’aparent 
naturalitat de la fotografia i el complexe i multifacètic 
paper que juga en els jocs socials dels nostres es-
cenaris culturals, en el marc dels quals l’arxiu és un 
dels menys evidents i que més reptes planteja. Les 
referències bibliogràfiques i les cites provenen d’una 
nodrida biblioteca de camps tan diversos com la teo-
ria fotogràfica, la metodologia històrica, l’etnografia 
visual, la filosofia, els estudis socials, la museografia 
o la teoria arxivística. Al llarg de l’article tractaré de 
seguir les pautes acadèmiques, però, malgrat tot, la 
fotografia —encara que connotada, tècnica i amarada 
de teoria—14 és una disciplina força viva i esquívola, i 
cal abordar-la en els seus propis termes.

2. QÜESTIONS CONTROVERTIDES (Blerd)15

Atès que la fotografia és funcional a gairebé totes 
les activitats humanes, els experts poden prove-
nir de molts àmbits diferents: l’art, l’arquitectura, 
l’antropologia, la història, la medicina, la ciència, la 
representació digital, els mitjans de comunicació de 
masses, el màrqueting, el periodisme, el ioga, etc.16 
Una única fotografia pot estar lligada a pràctiques 
socials tan diferents —o, altrament dit, jugar papers 
tan diversos—17 com els records familiars, les proves 
científiques, les obres d’art o els articles comercials, 
sense patir cap canvi important. Exemple d’aquesta 
capacitat —i del fet que la selecció i la classificació 
en realitat sí que creen mons nous—18 és una foto-
grafia que anteriorment havia estat catalogada com 
una imatge d’un cavall en moviment i que després 
va considerar-se que era una fotografia de Muy-
bridge,19 de tal forma que va passar de pertànyer al 
patrimoni (i els departaments) de la ciència a con-
stituir tant un experiment primerenc en el camp de 
la fotografia ràpida com una imatge precursora del 
cinema. Aquesta postura peculiar envers el trans-
formisme social, sense equivalents en altres mitjans 
icònics, indica una clara predisposició cap a inter-
pretacions i usos divergents, més enllà de la semiosi 
il·limitada, la qual cosa fa que les fotografies siguin el 
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llumí perfecte sobre l’esca de la interpretació semàn-
tica20 o, pitjor encara, de les derives semàntiques.21 I, 
a la inversa, a causa de les característiques físiques i 
tècniques de la seva elaboració, es considera que la 
fotografia té un estatus ontològic de transparència 
i sinceritat.22 En funció de la seva versemblança, es 
practica i s’utilitza com una representació natural del 
món exterior, i de vegades també com un equivalent 
creïble del món interior.23

Tanmateix, és possible plantejar la qüestió d’una al-
tra manera. Es pot considerar que les fotografies pos-
seeixen una identitat portemanteau.24 Una paraula 
portemanteau és la combinació de dues (o més) 
paraules que es fusionen per crear-ne una de nova, 
tot unificant-ne i desdibuixant-ne els significats. De 
fet, la fotografia treu profit del seu funcionament 
tant indexístic com icònic (i també simbòlic), tant de 
la seva denotació com de la seva connotació, tant del 
seu valor com a document com del seu valor com a 
text visual, tant de la seva imatgeria com de la seva 
materialitat, etc. (aquestes oposicions binàries no són 
només malabars lingüístics, un joc de paraules amb 
una distinció pròpiament dita). Estic reformulant aquí 
el que s’ha dit molts cops de maneres molt diferents. 
Entre les aportacions més influents citaré la de Roland 
Barthes quan va parlar per primer cop de la «saviesa i 
la follia» de la fotografia, és a dir, de la seva capacitat 
de ser alhora dòcil i al·lucinant; capaç de transformar 
cada imatge en un entreteniment o bé d’«afrontar la 
immanejable realitat».25 I també hauria de citar el lli-
bre de Jean-Marie Schaeffer The Precarious Image,26 
on, en canvi, es parla de la fotografia com un «signe 
salvatge i intermitent» exactament arran del seu com-
portament canviant, com un índex i com una icona,27 
com un vestigi i com una instantània.

Hi ha massa pensadors irrefutables que han insis-
tit —des dels més diversos punts de vista històrics 
i disciplinaris— en la construcció cultural dels fets i 
les idees, i per tant de les imatges fotogràfiques, per-
què aquí continuem defensant una noció ingènua 

de la mirada fotogràfica com a natural, imparcial, 
objectiva i neutral. La mirada fotogràfica no depèn 
d’un aparell biològic i és una forma de veure con-
struïda, completament no-isomòrfica respecte de la 
visió fisiològica, que és en si mateixa una combinació 
d’ull i ment: de la percepció ocular i la seva correc-
ció —o interpretació— per part de la ment, d’acord 
amb l’experiència.28 Per consegüent, i a fortiori, amb 
vista a trobar sentit, cada visió fisiològica, cada ul-
lada, haurà d’esdevenir una mirada, que sempre és 
un acte cultural de reconeixement, abans que es vegi 
possiblement aprofundida mercès a un acte poste-
rior d’observació.29

Res —ni tan sols un somriure— no és el que «nosal-
tres» pensem que és, llevat que determinem qui, quan 
i per què és «nosaltres». En altres paraules, el signifi-
cat depèn dels contextos —les relacions socials, els 
rituals al voltant de la veritat, etc.— que garanteixen 
la interpretació, la descoberta del sentit d’aquell som-
riure. A més, el fet de somriure pot tenir significats 
diferents segons la cultura (cordialitat, dubitació, fins 
i tot que és a punt d’esclatar una picabaralla). I això és 
encara molt més clar en el cas de la fotografia d’un 
somriure; en realitat, allò que fotogràficament sem-
bla un somriure sovint no ho és. Una fotografia és la 
realitat que representa en igual mesura que un mapa 
és el territori.30 Aparentment, aquestes dificultats de 
vegades se superen optant per considerar la fotogra-
fia en si mateixa,31 descrivint-la —a tot estirar— d’una 
manera prosaica, com un simple objecte. I, tot i que 
la professora i arxivera Amy Rule, del Centre per a 
la Fotografia Creativa de Tucson (Arizona), va adver-
tir amb tota claredat que «no hi ha una única forma 
correcta de mirar i apreciar les fotografies»,32 hi ha 
dues formes d’avaluar les imatges fotogràfiques que 
han demostrat ésser infructuoses: la naturalista (la 
fotografia com una imatge automàtica, un document 
natural i una pràctica naturalitzada) 
i l’ontològica (estudiar la fotografia 
en si mateixa, com si fos un fenomen 
descontextualitzat). La primera as-
sumeix la descripció neutral com un 
mètode suposadament extret del 
funcionament fotogràfic. Ara per ara, 
però —a banda del fet que obtenir 
una imatge no és mai un acte impar-
cial, senzillament a causa de l’elecció 
d’un tema en lloc d’un altre—33, no 
existeix tal descripció neutral d’una 
imatge.34 De fet, segons Michael Bax-
andall, «la descripció i l’explicació es 
compenetren [...] no expliquem in-
stantànies; expliquem observacions 
sobre instantànies».35
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Per tant, doncs, un cop «reconeixem que allò que 
se’ns dóna en realitat ho estem manllevant»36 estem 
preparats per admetre que totes les observacions 
sobre les fotografies estan confinades en marcs de 
referència que «pertanyen no tant a allò que es de-
scriu com a sistemes de descripció».37 Les descrip-
cions analítiques, un cop més, equivalen a interpre-
tacions, i és per aquest motiu que l’enfocament on-
tologicoimmanentístic cal rebutjar-lo. De fet, és una 
altra manera de dir el mateix que abans: que podem 
definir o descriure la fotografia per se. Cada inter-
pretació és, per descomptat, una reformulació de les 
relacions de la fotografia amb mons als quals podem 
estar vinculats o no, amb temps que podem haver 
viscut o no, i una avaluació aproximada dels aspectes 
tècnics d’aquestes relacions. Com podria algú dir 
quelcom sobre una fotografia per se que no siguin 
per la mateixa raó un munt d’observacions condi-
cionades pel seu coneixement implícit i les seves 
premisses interpretatives, o pels de la institució que 
promou l’observació? Tornarem a aquest tema més 
endavant, però primer deixin-me que digui quelcom 
sobre una consideració típicament errònia quan 
mirem les fotografies com si fossin imatges del món.

3. UN INVIABLE CAMÍ DE TORNADA (Blanc)

Encara que reobrir el debat sobre la naturalesa de 
les fotografies està fora de l’abast d’aquest article, hi 
ha una qüestió que cal assenyalar, tot i que soni par-
adoxal i contraintuïtiva. És innegable que la imatge 
fotogràfica és indicativa per naturalesa i que no es 
podria elaborar de cap altra manera (la qual cosa no 
impedeix que moltes obres fotogràfiques, des del 
punt de vista metafòric, s’hagin publicat tot i no ser 
literalment imatges fotogràfiques).38 Fins i tot un cop 
filtrada, retocada i alterada de la forma que sigui, 
una imatge fotogràfica és l’empremta directa de la 
llum provinent —o que en surt rebotada— d’allò que 
acabarà deixant una marca sobre la memòria foto-
sensible. Un cop dit això, però, també és innegable 
que el resultat de l’esmentada exposició pot abraçar 
un camp i un mode de «visió» que no reprodueixin 
ni els propòsits, ni el focus d’atenció ni la voluntat (o 
l’«esperit») que regeixen l’aparell;39 uns paràmetres 
operatius que es podrien manipular intencionada-
ment per aconseguir que la imatge funcionés, o bé 
de manera diàfana o bé en termes retòrics, al·lusius, 
crítics, irònics o contradictoris. Mai no hauríem de 
subestimar aquest propòsit —per remot o indetect-
able que sigui—, atès que, en funció de si s’estén o 
no a tot el procés fotogràfic, encara podria consti-
tuir la base, l’espina dorsal de l’obra fotogràfica de la 
qual la instantània forma part.

Tot i que, per descomptat, la representació fotogrà-
fica involucra fenòmens naturals, tant la fusió com 
la readaptació d’aquests fenòmens, així com cada 
ús intencionat dels seus resultats, les hem de con-
siderar culturals i, per aquesta mateixa raó, les hem 
d’entendre mitjançant una xarxa de consideracions 
i valoracions culturals. Fixem-nos ara en la següent 
figura i, per fer més entenedor el raonament, donem 
per bones dues suposicions que en la vida real pos-
siblement no es podrien fer sense certes reserves:

•  suposem que A és una «cosa» exempta de prob-
lemes al món real;

•  suposem que A’ és una imatge fotogràfica impar-
cial d’A que un observador genèric prendria com a 
un símbol vàlid de la cosa-al-món.40

Per tenir A’ cal que acceptem l’existència d’A; es trac-
ta del «noema» de Barthes, segons el qual (i simplifi-
cant molt la qüestió) allò que surt a la fotografia cal 
que «hagi estat» davant la càmera. Així doncs, què 
hi ha a la fotografia? Moltes coses alhora, però el re-
coneixement d’aquestes coses variarà en funció de 
diversos paràmetres: el temps, l’indret, la pertinença 
social i cultural dels observadors, l’accés a A’, les con-
signes institucionals, els hàbits culturals, les interpre-
tacions codificades d’A’, la perícia estilística i tècnica, 
les experiències personals, etcètera, etcètera. Molts 
pensadors, amb punts de vista diferents, han trobat 
diversos noms per a aquests coneixements «im-
plícits» o «transversals»: Umberto Eco els va anom-
enar «enciclopèdia», Michel Foucault «episteme», 
John Tagg «règims de la veritat», Wittgenstein «jocs 
del llenguatge», etc.

Sovint, A’ excedirà —o frustrarà—les intencions del 
fotògraf. Segons Walter Benjamin —i més tard se-
gons Franco Vaccari—41, l’aparell fotogràfic està con-
struït de tal forma que les seves capacitats per veure 
mai no seran comparables a les de les percepcions 
humanes (operades pels ulls i la ment); les teories 
d’ambdós pensadors arriben al punt de postular al-
guna mena d’«inconscient tècnic» que es revela a 
si mateix en les fotografies.42 En qualsevol cas, atès 
que no hi ha una relació de doble direcció entre A i 
A’, un cop tenim només A’ —A s’ha perdut o bé ha 
estat suprimit— no hi ha ni un camí recte, ni tampoc 
un que ens vingui donat, per tornar de manera indis-
cutible a A amb vista a saber què era en realitat A.

És possible que el camí tampoc sigui indiscutible-
ment recte si anem d’A a A’. De fet, l’esvaniment 
de la ja problemàtica línia (de punts) apunta a una 
naturalesa dubtosa homòloga en la transició lineal 
no només de la cosa-al-món a un record enregistrat 
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(un negatiu, un positiu, un arxiu, etc.), sinó també 
del record enregistrat a la fotografia final. Les tèc-
niques fotogràfiques —tant se val si fotoquímiques 
o digitals, si convencionals o sofisticades— poden 
utilitzar-se per modificar aquesta franquesa suposa-
da, conceptual; és quelcom que ha estat passant des 
dels mateixos inicis de la fotografia i que avui en dia 
és molt fàcil de fer.

Segons la semiosi il·limitada, a partir d’A’ es poden 
deduir un munt de potencials coses-al-món (reals 
o imaginàries): hem anomenat a1 i a2 a un parell 
d’elles, però són potencialment inesgotables. Per 
cert, una viabilitat recíproca entre la imatge fotogrà-
fica i el seu referent no és menys impossible que 
una transferència transparent a la fotografia dels 
objectes representats intencionadament,43 o de les 
emocions que amaren el seu autor.44 Una lectura 
d’aquesta mena de continguts només podria ser el 
resultat de la complexa interacció dels implícits vec-
tors de la intenció amagats al darrera dels autors, 
objectes, situacions, observadors.

Un cop fotografiat, A continua la seva vida com a 
cosa-al-món, després d’haver donat lloc a A’: un ob-
jecte fotogràfic que comença la seva pròpia vida com 
a fotografia, ja sigui en forma de negatiu, i/o arxiu(s), 
i/o còpia impresa (o còpies impreses), etc. De fet, A’ 
és una nova cosa-al-món i, com a tal, l’experiència 
del seu lector sorgirà de les seves característiques. 
L’experiència d’un autor culmina en la imatge; la de 
l’observador comença a partir d’aquesta imatge. Un 
està en contacte amb A, mentre que els altres —ell/
ella inclòs— només estan en contacte amb A’. La seva 
composició, la seva materialitat, els seus contextos i 
els seus continguts mai no tindran res a veure amb 
A excepte per un detall: que A’ podria ser un símbol 
vàlid de qualsevol cosa que interpretem com a A.

Per posar un exemple d’això, puc agafar aquesta 
fotografia, no més llegible que com una Polaroid de 
dues flors (Araki Nobuyoshi, Sense títol, finals dels 
anys noranta). Tot el que mai arribaré a saber sobre 
aquesta imatge per si sola —és a dir, fora de con-
text, sense llegenda a peu de foto ni títol— està es-
tretament relacionat a la imatge en si, o a la sèrie 
d’instantànies a la qual pertany, o a la situació que 
em crida l’atenció. Aquesta manca de sentit, encara 
que freqüent, no suposa òbviament un model reeixit 
d’anàlisi crítica. Puc trobar la mateixa fotografia en 
un context de jardineria o d’art (l’ús i els significats es 
diversificarien molt) i, en l’últim cas, podria trobar-la 
en una galeria o en un museu (l’estabilitat dels valors 
econòmics i culturals trontollaria de manera força 
aparatosa). Un altre exemple eficaç d’això són les 
imatges científiques, sense llegenda a peu de foto, 
reunides per Mike Mandell i Larry Sultan per al seu 
llibre Evidence, evocades irresistiblement per Joan 
Fontcuberta en la seva obra El beso de Judas45 com a 
exemples perfectes d’imatges desproveïdes de sen-
tit sobre les quals el nostre impuls a llegir segueix 
constantment actiu.

Tot el que pugui saber mai de les coses-al-món rep-
resentades en una fotografia començarà pel fet que 
algunes d’aquestes coses estan (i moltes no ho es-
tan) emmarcades, tant literalment com metafòrica-
ment, a dins de la foto o a dins de la narrativa de 
la sèrie fotogràfica a la qual pertany. També és fo-
namental el que pugui dir sobre el que no és pres-
ent a la fotografia, i això de vegades provoca pulsions 
ètiques a estudiar allò que la historia o l’atzar han 
confinat al «camp cec»46 més enllà del marc. Hem 
d’acceptar aquests complements inferencials de la 
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fotografia tal com els historiadors o els científics fan 
amb els vestigis: evidències que apunten cap a quel-
com perdut que mai no podrem trobar (tornarem 
a aquesta qüestió més endavant). Hauria d’haver 
quedat clar, a hores d’ara, que les fotografies —en 
la mesura que l’anàlisi hi és implicada— no «valen 
més que mil paraules», sinó que en requereixen pel 
capbaix aquesta quantitat; o cap. L’inventor anglès 
de la fotografia, William Henry Fox Talbot, en el seu 
inestimable llibre The Pencil of Nature («El llapis de 
la natura», 1844-1846), va escriure que les foto-
grafies són «testimonis muts i és difícil traduir el seu 
testimoniatge a paraules».47 És cert, de fet, que les 
fotografies «són expressions fragmentàries i incom-
pletes. El significat sempre el dirigeixen els plans, les 
llegendes, el text i el lloc i el mode de presentació».48

Les fotografies són fets -èmic:49 completament con-
tingents,50 desproveïts d’una perspectiva -ètic. No 
estan codificades51 i són atemporals (és a dir, les 
dates no són continguts obvis de les fotografies),52 
així que no poden ser indexades en virtut de cap tret 
pertinent. La capacitat de les fotografies per abstra-
ure només és estilística o metafòrica. Només a les 
tècniques, els hàbits o els marcs de referència con-
solidats se’ls podria considerar trets universals de la 
fotografia, els seus pares adoptius -èmic, per dir-ho 
d’aquesta manera. Les fotografies no són simples re-
produccions de fets —tot i que de vegades ben bé 
ho poden ser— sinó de fets primaris. Per tant, doncs, 
és obligatori estudiar-les com a tals, avaluant la seva 
realitat com a imatges i com a objectes. Les imat-
ges fotogràfiques s’haurien de tractar en funció de 
les seves propietats tant mimètiques com no mimè-
tiques,53 emplaçades en una perspectiva històrica. 
Així mateix, com a imatges i com a objectes s’haurien 
de considerar pel que revelen, és a dir tant pel que 
diuen com pel que ometen54 a favor o en contra dels 
hàbits socials, textuals i tècnics, tot revelant prem-
isses emocionals, visuals, institucionals i polítiques. 
Enquadrar i disparar, ans al contrari, comporta ac-
cions més o menys evidents d’escenificació, falseja-
ment, elecció compositiva, censura, supressió, mal-
baratament, pèrdua, etc. L’historiador Carlo Ginz-
burg insisteix que l’historiador hauria d’investigar 
tant els documents «sincers» com els «falsejats», ja 
que totes les actituds són reals.55 Per bé o per mal, 
«les fotografies mai no són proves de la història; 
elles mateixes són la història».56

Tornant al nostre exemple: el camí d’A fins a A’ està 
més o menys assegurat, malgrat que això no dem-
ostra que sigui diàfan o imparcial, ni —més important 
encara— defineix de cap manera el propòsit de cap 
exposició i de la seva selecció com a obra fotogràfica, 

o parts d’aquesta. No obstant això, cal que insisteixi 
que el que segur que no és diàfan ni està assegurat 
és el camí invers, des de la imatge cap a la realitat, 
car per fer-ho hauríem de saber què és el que s’ha 
fotografiat en primer lloc i, més important encara, 
per què. Les fotografies són coses-al-món, però no 
el món que mostren;57 malgrat tot, fan-veuen coses 
tant visibles com invisibles (com passa en el cas dels 
raigs X, les fotografies infraroges, les exposicions 
llargues, les fotos càndides o robades, les imatges 
privades fetes públiques, etc.). Això, òbviament —i 
actualment—, fa que la nostra atenció es fixi en els 
continguts visuals de les imatges, la qual cosa fa, un 
cop més, que la fotografia sigui invisible.

Evidentment, tot el que s’ha dit fins ara xoca amb 
dos marcs de referència molt forts al voltant de la 
lectura fotogràfica: l’experiència quotidiana i el doc-
umentalisme. D’una banda, l’experiència de milions 
de persones que fan fotografies sol començar amb 
un esdeveniment qualsevol i finalitza amb un record; 
la mateixa quantitat de persones testificaran que mi-
rar fotografies sol començar amb una instantània i 
culmina o bé en una reminiscència (de vegades em-
motllada pel temps i pel costum perquè s’ajusti a la 
foto en lloc de fer-ho als esdeveniments) o bé amb 
projeccions imaginatives dels fets. De l’altra banda, 
el fet clau de la fotografia és que estigui a l’abast com 
a il·lustració, document, testimoni, prova. Tant com 
a imatges d’un tema històric específic o com a traces 
de pràctiques i comportaments, les fotografies són 
funcionals a les pràctiques documentals de, entre al-
tres, la història, la ciència, l’arxivística i el fotoperiod-
isme més o menys compromès. Si tractéssim aquests 
temes sorgiria un conjunt de reflexions completa-
ment diferents; només cal que recordi aquí algunes 
de les contribucions teòriques58 més intrigants que 
han reformulat la primacia i la versemblança del 
paradigma documental en la fotografia de comença-
ments del segle xxi. Segurament no ens hem curat 
del tot dels seus enganys.59

4. LA INTERPRETACIÓ APROXIMATIVA COM 
A ANÀLISI (Gris)

S’entén que, per precisa que pugui arribar a ser, 
tota explicació d’una obra fotogràfica no és més que 
«temporalment estable», com Georges Perec va as-
senyalar amb la seva brillantor habitual de tota pos-
sible classificació.60 Per a l’estudi i classificació de les 
fotografies —i per a les pràctiques arxivístiques en 
general— hem de donar per vàlid el que ho és per 
a la restauració, segons la teoria de Cesare Brandi.61 
El primer principi és que en l’acció mateix de fer-se 
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càrrec d’una obra hi ha implícita la seva rellevància 
cultural. D’aquesta elecció se’n deriven el respecte 
i la responsabilitat amb vista a la seva preservació 
per a les generacions futures. De fet, els correspon 
a elles seguir consultant, interpretant i reajustant 
la lectura del patrimoni fotogràfic tot oferint noves 
percepcions i posant al dia la seva significació en el 
context d’escenaris futurs.62 En segon lloc, la gestió 
del patrimoni fotogràfic hauria d’estar recolzat per 
un estudi i una documentació tan àmplies com fos 
possible a fi que totes les accions fossin coherents 
amb la identitat i la història tant de l’objecte com 
de la institució. El tercer principi és que els mètodes 
d’aquesta gestió haurien de ser transparents, docu-
mentats i actualitzables.

Aquests preceptes teòrics també són perfectament 
viables en els estudis arxivístics de les fotografies; 
d’aquí que es fomenti l’ampliació de la sensibilitat 
metodològica en l’estudi i la documentació del patri-
moni fotogràfic. En aquest àmbit dels coneixements 
sovint s’han lamentat les dificultats i la feblesa de 
qualsevol plantejament culturalment ampliat.63

Copsar el sentit de les obres fotogràfiques implica un 
plantejament abans que un mètode, com suggereix 
l’historiador Peter Burke.64 Els missatges sense codi-
ficar es mostraran esquívols a les anàlisis si se’ls con-
sidera llenguatges naturals, formats per l’articulació 
de valors oposats. El fet que el primer Barthes no 
tingués en compte això va posar les bases de la teo-
ria fotogràfica contemporània. Per tant, doncs, un 
plantejament correcte no està integrat per formes 
i caselles de verificació (sí/no, encès/apagat, 0/1), 
sinó que consisteix en l’adquisició d’una sensibili-
tat envers les múltiples variables —tant històriques 
com actuals— quant a la comunicació, la tecno-
logia, l’estil, etc. I també envers les «diverses vari-

etats d’absència»65 que implica la pertinença de les 
fotografies a «jocs» socials com ara els records per-
sonals, la comunicació política, el màrqueting, etc., 
les premisses dels quals, com hem dit abans, per 
moltes i variades raons podrien requerir la supressió 
d’afirmacions no desitjades o l’optimització, per dir-
ho així, de les composicions inadequades.

L’anàlisi —la interpretació crítica de l’obra fotogrà-
fica— consisteix en la combinació i la interacció 
d’observacions desenvolupades en terrenys tan 
diferents com els dels contextos, els continguts i les 
formes. Només en el context d’aquesta fusió66 cop-
sarem part del sentit del nostre objecte d’anàlisi, a 
condició que, en un sentit o un altre, sigui fotogràf-
ic.67

Això sempre és així quan abordem la fotografia com 
una imatge i com un objecte-al-món. Aquesta preo-
cupació és especialment crucial en la mesura que hi 
estiguin implicades observacions formals. Aquells 
que tinguin l’objecte fotogràfic —per exemple, les 
tècniques, els papers, els muntatges,68 etc.— com a 
principal objecte d’estudi, poden enfrontar-se ha-
bitualment a preguntes que no es plantegen aquells 
que estudien les composicions, l’equilibri de color o 
els models d’il·luminació. I, tanmateix, si em proposés 
fer observacions ben enraonades sobre la profundi-
tat de camp i l’enfocament selectiu d’una fotografia, 
m’hauria de situar a l’encreuament de les dues preo-
cupacions perquè no podria entendre un valor com-
positiu sense obtenir dades dels aparells i dels pro-
cediments. Per descomptat, en aquest punt voldria 
aprofundir els meus coneixements sobre els perquès. 
Per què aquest tema, per què aquest enquadrament 
i per què aquesta estratègia visual (i comunicativa). 
Per què llavors i per què ara. Un cop plantejades totes 
aquestes qüestions, em trobaré just al centre del nos-
tre esquema: allà on s’extreu un sentit (encara que 
temporalment estable) de l’obra fotogràfica.

5. EL MAPA MENTAL DEL PLANTEJAMENT 
ANALÍTIC (RGB)

Tornant al que estàvem plantejant: cada àrea és 
plena d’encreuaments on les eleccions (o la interac-
ció de les intencions i l’atzar) podrien ser detecta-
des i avaluades en la seva contribució al sentit que 
copsem d’una obra fotogràfica. Les proporcions i 
l’equilibri entre les tres àrees d’interès no són immu-
tables; com passa en el cas d’un globus aerostàtic, 
quan es presiona un extrem, l’altre es dilata. Quan 
les formes es demostren poc rellevants o gens en ab-
solut, els contextos i els continguts assoliran més rel-
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levància. Els encreuaments —o, per recórrer a una 
altra metàfora ja esmentada, els elements d’aquesta 
«isometria feta bocins»— són molts i cadascun d’ells 
està interactuant potencialment amb l’altre.

En primer lloc, tota obra fotogràfica s’ha d’identificar 
en el marc de la seva unitat i identitat textuals: la 
funcionalitat d’una imatge en el context d’una sèrie 
—tot i que se la pot tractar com un objecte d’estudi 
singular— fa que el seu sentit sigui completament 
diferent del que tindria fora de context. El paper 
original jugat per una peça fotogràfica és difícil de 
tornar a copsar un cop suprimit, o ignorat, l’escenari 
on solia jugar. Tanmateix, les instantànies migren 
fàcilment; el pas d’un ús privat a un altre de públic 
constitueix el principal canvi d’ubicació, funció i 
significat que una fotografia pot patir. Els estudis 
haurien d’estar a punt per documentar la circulació 
i l’acceptació69 de les imatges i, possiblement, re-
construir tots els canvis tant en l’ús simbòlic com en 
l’ús material.70 Inspeccionem ara plegats alguns dels 
encreuaments més rellevants. Cada punt (•) implica 
una certa articulació interna, que no podem rellevar 
en aquest assaig. Cada llista és exhaustiva i, tot i així, 
és virtualment susceptible de ser posada al dia. En 
analitzar fotografies, sempre voldríem aprofundir la 
nostra consciència al voltant dels següents temes:

CONTEXTOS

Encara que cap llindar mai no separarà els contextos 
interns dels externs, els primers els trobarem més 
a prop de les fases de realització i producció, i els 
últims més lligats a observacions històriques i reals 
sobre la mediació i la recepció.

•  Fulls de contacte/imatges preses immediatament 
abans i després

•  Arxiu de negatius/plaques de vidre/arxius de 
l’autor

• Variants
• Obres publicades/no publicades
•  Arxius institucionals on es conserven els originals/

les còpies
• Sèries

Díptics, tríptics, etc.
Seqüències
Assaigs fotogràfics
Carpetes
Reportatges
Books fotogràfics

• Altres autors/influències (dels camps més diversos)
• Mecenes
• Estereotips prestigiosos
• Estereotips rebutjats

• Contextos de meditació
• Estratègies culturals i polítiques
• Circulació i acceptació
• Contextos de recepció
• Produccions i públics
• Biografia social

FORMES-1 (Creació d’un objecte)

La realització d’una imatge —en aquest cas un ob-
jecte fotogràfic— té les seves fases, en funció de les 
diferents tècniques; en canvi, les següents fases per-
tanyen a l’anàlisi, no a la producció de la fotografia.

5 fases lògiques
(es pot haver obtingut la fotografia mitjançant la 
repetició alterada d’una o més fases)
• Troballa (de temes)
• Elaboració (modificació de les aparences)
•  Adquisició (enregistrament de records sensibilit-

zats)
•  Procés (alteracions a partir d’aquests records en-

registrats)
•  Realització (conversió dels records enregistrats en 

imatges-al-món)

Composicions a múltiples nivells
(compondre còpies/collages/fotomuntatges/fu-
sions/fotocomposicions/arxius dividits en capes)

Línies
Àrees
Imatges
Materials

Redacció del text 
• Edició (selecció d’imatges en vista del text visual)
•  Seqüenciació (ajustos lineals, no lineals o espacials 

del text visual)
•  Presentació (ajustament de les dimensions, la 

tonalitat, l’assumpte, l’espai, la llum, el temps, 
l’escenari, etc.)

• Iconotexts (títols, llegendes, textos, etc.)

FORMES-2 (Representació)

• Dimensions
• Proporcions
• Equilibri Formes
 Llums
 Colors/tonalitats
 Textures
 Pautes
• Composició Eixos
 Regla dels terços
 Secció d’or
 Asimetries
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• Punts panoràmics
• Profunditat de camp
• Enfocament
• Plans focals Primer pla
 Pla mitjà
 Fons
 Cel
• Plans Pla obert (Wide shot)
 Pla llunyà (Long shot)
 Pla mitjà-llarg (Medium-Long shot)
 Pla total (Full shot)
 Pla mitjà (Medium shot)
 Primer pla
 Detall
 Contracamp
 Enfocament selectiu

CONTINGUTS

Com s’ha dit abans, els continguts poden néixer amb 
la imatge o bé poden ser imbuïts en ella a través del 
temps i l’espai. Els significats només existeixen quan 
els llenguatges estan codificats, els resultats són in-
dexables i els tesaurus són viables, la qual cosa no 
passa en el cas de la fotografia.

• Continguts visibles (identificacions, denotacions)
 Límits: Utilitat parcial dels tesaurus iconogràfics
•  Referències intencionals (al·lusions, simbolitzacions)
  Límits: Franquesa semàntica de les al·lusions i 

els símbols
• Retòrica (variacions, connotacions)
 Límits: La varietat tècnica no es pot reflectir
• Temes (temes recurrents, obsessions)

 Viabilitat de l’anàlisi temàtica

Anàlisi temàtica
Tots els temes interactuen entre si; els valors van des 
de zero fins a una polaritat o fins a un punt intermedi 
entre ambdós

• Indret/Presència
• Actuació/Classificació
• Forma/Procediments
• Identitat/Relació
• Durada/Moment
• Estrany/Esglaiador

• Implicacions («punctum», semiosi il·limitada)
 Límits: Els mons interiors són insondables
•  Obtenció de sentit (l’eterna i resolta lectura i relec-

tura de les fotografies)

Allà on tots aquests temes es fusionen i s’influeixen 
mútuament formant un record multidimensional de 
l’obra fotogràfica, rau l’àrea grisa on l’anàlisi i la in-
terpretació es lliguen.

6. LES FOTOGRAFIES SÓN IMATGES, 
OBJECTES I SITUACIONS (Blanc/negre i coses)

Hi ha una necessitat d’examinar la vida d’una 
imatge així com el seu naixement per a consid-
erar la seva circulació, la seva difusió, a mesura 
que es mou a través del temps i de l’espai d’un 
context a un altre, a mesura que és utilitzada 
per diferents persones i grups amb finalitats 
diverses, fins que acaba destruïda o oblidada 
en un arxiu.

John A. Walker71

Una vegada vaig trobar una fotografia en un tren; una 
noia jove la devia haver hagut deixar caure del seu 
diari mentre feia volar coloms. Al revers vaig poder 
llegir «Mamà i papà», escrit amb una cal·ligrafia de 
col·legiala. Aquella foto era l’espècimen perfecte de 
l’objecte «trampós» al qual l’historiador i arxivista 
Adolfo Mignemi es refereix quan descriu la imatge 
fotogràfica com «el més decebedor dels documents, 
perquè mai no perd el seu caràcter de versemblança 
i per la seva capacitat de narrar en qualsevol dels ca-
sos possibles, cosa que no passa en cap dels altres 
tipus de document tradicional».72

Tant l’anvers (la imatge) com el revers (l’objecte) de 
la foto són increïblement densos, atapeïts de signes 
i marques, estils i gestos, símbols i fletxes. A banda 
de la ubicació (un entorn rural italià força genèric), 
els codis de vestimenta, el maquillatge i el disseny 
dels objectes insinuen una data desvelada pels em-
blemes comercials del revers de l’objecte fotogràfic. 
Els trets de Kodak són presents tant als codis de col-
ors de la fotografia com al paper i les impressions 
de la part posterior. Els gestos i el llenguatge corpo-
ral indiquen alguns detalls dels caràcters personals 
de la gent que hi surt, la presència d’algú altre fora 
de camp i també el context en què va fer-se la foto: 
probablement després d’una festa (per què no? Però 
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també: per què van fotografiar-los així? I un cop més: 
per què tot plegat?).

Aquesta fotografia, tan llegible i disponible per a una 
infinitat d’usos, és gairebé inexplicable, atrapada com 
està en significats i al·lusions personals. L’he publi-
cada més d’una vegada amb la secreta esperança de 
poder trobar el seu propietari, per retornar-la al seu 
context privat; com si aquella petita peça fotogràfica 
fos un animal perdut que calgués retornar al seu am-
bient original. Sempre he sigut conscient del fet que 
el seu paper públic com a espècimen d’anàlisi —com 
una fotografia personal descontextualitzada—no 
s’ha ajustat mai a aquesta instantània. Només puc 
provar-ho un cop més, aquí i ara.

No obstant això —i novament—, en cas que volgués 
emprar aquesta fotografia, hauria de fer-ho per tro-
bar els dos adults o la noia que la va perdre? Puc 
predir dues reaccions molt diferents en el cas que 
tingués èxit. I com puc saber si aquestes persones 
són vives o no? Suposem que només vull classificar 
i arxivar aquesta imatge: com hauria de fer-ho? Per 
propietari? (Ignoro qui és i, per cert, ara en sóc l’amo 
il·legítim.) Per lloc? (Però quin? L’indret on es va fer 
la foto?, el lloc on es va perdre?, el lloc on es conser-
va?) Per tècnica? (Quin sentit tindria?) O per tema? 
(I quin és el tema «real»?)

A més, aquesta fotografia és (injustament) a les 
meves mans perquè no es tracta només de la foto-
grafia d’un home i/o una dona, sinó d’una parella i, 
en particular, dels pares de la propietària de la in-
stantània, que la va perdre justament perquè solia 
mantenir aquella fotografia amarada d’emocions en-
tre les seves pertinences personals. Aquest fet mai 
no s’hauria d’oblidar. Ara, de nou, quin tret és perti-
nent? I, entre ells, quin és preeminent?

Permeteu-me posar un altre exemple. La meva mare 
té en un calaix una fotografia de la seva neboda 
quan tenia un any. La meva mare no va fer aquesta 
foto, però la hi han donat; per tant doncs, està en 
tot el seu dret de guardar-la, mirar-la o usar-la (o de 
perdre-la o d’esquinçar-la). Representa els records 
que la mare comparteix amb bona part de la meva 
família. Els records sovint es comparteixen, mentre 
que els objectes rarament. Com que són objectes 
trivials —sovint n’hi ha diverses còpies—, les imat-
ges fotogràfiques poden ser els punts de record per-
fectes de records compartits (moltes xarxes socials 
han nascut amb aquest propòsit). Malgrat tot, ésser 
present a la imatge no modifica la pertinença de la 
fotografia (encara que atorga alguns drets pel que fa 
a la seva reproducció). Així doncs, en l’improbable 

cas que la meva cosina volgués fer una ullada a 
totes les fotos que li han fet, és molt probable que 
la meva mare li n’enviaria una fotocòpia, o una cò-
pia escanejada com a molt. No la cosa fotogràfica, 
de ben segur: ni les inscripcions escrites amb bolí-
graf al revers ni el gruixut i esgrogueït paper amb els 
cantells malmesos. No el vell marc de fusta daurada 
on guarda la instantània, al costat de les del seu altre 
nebot i del seu fill.73

Aquests exemples més aviat prosaics ens introdueix-
en en alguns dels problemes de l’estudi i la documen-
tació de la fotografia en l’àmbit de l’arxivística. Hi ha 
nombrosos problemes al voltant de l’estudi de les 
fotografies i, sobretot, de totes les accions que se’n 
deriven: la selecció, la classificació i l’arxivament. Pot 
aplicar-se a la fotografia allò que Goodman va dir del 
món: «[...] pot ser enutjosament heterogeni o insu-
portablement monòton segons com es classifiquin 
els esdeveniments en tipologies».74 I també és cert 
que les col·leccions estan formades d’objectes tant 
naturals com sintètics, aquests últims «objectes so-
bre els quals s’han imposat un sentit i un ordre al 
llarg de la seva vida institucional tot creant quelcom 
que ni hi era abans, donant lloc a una nova entitat 
des del punt de vista tant físic com intel·lectual».75 
Les col·leccions estan integrades per objectes diver-
sos «en un sentit topològic, tipològic, taxonòmic i 
semàntic».76

Les imatges materials, per descomptat, plantegen 
sobretot qüestions topològiques i tipològiques, i de-
ixen els problemes indexístics per a la fase d’estudi 
i interpretació cultural; als arxius, en canvi, se’ls in-
dexa com a tals,77 i en cas contrari serien irrecupera-
bles. L’anàlisi i la interpretació són en si mateixos fo-
namentals per a les funcions arxivístiques, sobretot 
si s’apliquen als objectes fotogràfics: els motius de la 
seva realització, però per damunt de tot els perquès 
de la seva circulació, de la seva conservació, de la 
seva existència —per dir-ho així— a casa als indrets 
equivocats. Desplaçar l’objecte fotogràfic del seu en-
torn històric pot ser en si mateix una acció històri-
cament rellevant. La instantània pot haver-se mogut 
per casualitat, poden haver-la robat, algú pot haver-
la regalat, també podria ser que algú l’hagi comprat. 
Tots aquests són continguts pertinents de l’objecte 
fotogràfic, encara que la imatge en si mateixa no es 
pogués veure gaire afectada pel seu desplaçament 
(llevat que el fet de no anar amb compte fes malbé 
la seva legibilitat).

Atès que la propietat determina què fer amb gaire-
bé qualsevol cosa, la mateixa norma és aplicable 
a la fotografia. Els posseïdors també determinen 
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si els calen fotografies que tinguin a mà, en un 
ordre recuperable i un ambient climatitzat, o bé 
si simplement en volen disposar; ara bé, els pos-
seïdors, s’entén, no sempre són els qui han fet les 
fotografies.78 Un cop l’objecte fotogràfic aterra al 
seu dipòsit «temporalment constant» —l’arxiu, ja 
sigui públic o privat, informal o científic—, corre-
spon al propietari de l’arxiu decidir què fer amb les 
fotografies i com i per què classificar-les en tipus 
segons la graella analítica. Classificar és una acció 
arbitrària79 i la seva fiabilitat depèn dels intents i 
l’abast de la institució que la promou: de les seves 
intencions a l’hora de classificar, de la seva organ-
ització, del seu manteniment, del seu accés i de la 
difusió de les col·leccions.80

Les fotografies estan entreteixides amb molts as-
pectes de la vida i, com s’ha fet notar abans, la pro-
ducció social de sentit és un joc de poder: el poder 
de veure com i de definir, el d’escollir entre ocultar 
i descobrir. L’arxiu és un dels principals baluards 
d’aquest poder, en virtut dels drets de propietat so-
bre la col·lecció fotogràfica. Diguem-ho un cop més: 
els arxius i les institucions el comportament dels 
quals depèn sobretot d’alguns elements clau com 
ara a qui pertany, la naturalesa de les col·leccions, 
les polítiques de la institució, qui n’és el director, qui 
n’és el conservador i els arxivistes.81 Una de les prin-
cipals diferències entre els arxius privats i els públics 
és la mateixa que divideix els interessos privats dels 
públics: mentre que els primers solen centrar-se so-
bretot en els ingressos econòmics (i molts cops la 
desaparició dels objectes dels arxius depèn d’una 
desproporció entre el valor econòmic potencial i el 
cost de tenir-ne cura), els interessos públics haurien 
d’anar dirigits sobretot a la preservació, l’estudi, la 
interpretació i l’educació.82

Als arxius privats, la interacció entre la vida i les foto-
grafies dependrà sobretot del lloc on estiguin em-
magatzemades, i les indicacions extretes d’aquestes 
instantànies dependrà per tant de si estan disperses 
o agrupades, i, en aquest cas, en quin ordre (si és 
que en tenen cap). Els agrupaments a l’atzar poden 
brindar comparacions i percepcions impredictibles, 
però faran que les fotos siguin difícils, si no impos-
sibles, de recuperar. Mentre que als arxius privats 
no cal la interoperativitat dels sistemes de classi-
ficació i arxivament, als públics sí que haurien de 
ser necessaris. En qualsevol cas, molts arxius estan 
estructurats en un doble nivell (inventari/classifi-
cació), desigualment precís i accessible, en vista de 
l’examen i la implementació tant de l’arxiu material 
com dels coneixements assolits arran del seu estudi 
actiu i conscient.

7. ACCIONS ARXIVÍSTIQUES I ESTRATÈGIES 
DE CLASSIFICACIÓ (Taronja)

Estudiar, documentar, indexar i arxivar són totes 
elles variacions de veure-com.83 L’altra polaritat, com 
hem indicat abans, pot descriure’s com un ignorar-
com. L’arxiu exerceix aquests drets paral·lels sobre 
els objectes que posseeix.

El poder crea la realitat. Crea dominis d’objectes, in-
stitucions de llenguatge, rituals de veritat.84

Els posseïdors tant públics com privats poden ocul-
tar un arxiu sense estudiar-lo o bé publicar els seus 
objectes més destacats (el gargantuesc arxiu Getty-
Corbis n’és un exemple tràgic).85 L’arxiu com a propi-
etari, de fet, té drets que altres no tenen. Atès que 
és físicament l’amo dels documents, l’arxiu podria 
(o no) investigar-los tots a fons en benefici de la hu-
manitat; podria (o no) dedicar els recursos humans 
més talentosos a estudiar, reconsiderar i exposar 
les col·leccions; podria (o no) aprofitar els mitjans 
de comunicació més eficaços per difondre les seves 
produccions; podria (o no) aprofitar els públics més 
focalitzats i/o experimentats, capaços de copsar la 
rellevància de la seva comunicació.

Com Tagg i Sekula han assenyalat de manera dis-
tinta, de fet l’arxiu té l’enorme poder de crear un 
protocol per posar els objectes en ordre, però un 
cop aquest ordre ha demostrat ser fructífer, podria 
esdevenir un sistema (règim de sentit) que acabés 
essent un paradigma, un episteme (sistema de 
veritat). I això potser mercès o a causa d’una altra 
important finalitat dels museus, els arxius i totes 
les institucions responsables d’una col·lecció: la 
difusió.86

La reproducció digital i les bases de dades elec-
tròniques tenen una tendència latent a suprimir 
l’experiència —i l’estudi— dels objectes fotogràf-
ics originals, tot substituint-los per les seves repro-
duccions digitals exactes. En canvi, els museus i els 
arxius haurien de fer una crida institucional tant a 
preservar com a difondre els valors culturals que 
emanen de l’estudi i la interpretació de les seves 
col·leccions. L’arxiu hauria de fomentar que el públic 
anés més enllà de les reproduccions —per exactes 
que fossin—, cap a l’objecte original.87 De fet, els arx-
ivers i els acadèmics ens revelen com l’experiència 
d’una «caixa fotogràfica» podria ser instructiva per 
moltes raons. Els objectes tenen històries, la seva 
recol·lecció material en pot explicar una altra, i tam-
bé la seva descripció, retolació, classificació i comp-
rensió.
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Una fotografia o conjunt de fotografies tracta-
des com un objecte per propi dret pot oferir 
nous arguments i un nivell de suport a l’ambient 
intel·lectual i cultural de construcció i significat 
que un simple plantejament de «fotografia com 
a document» no pot acomplir.88

De fet, hauria de ser obligatori

[...] revelar l’objecte [...] arxivístic no com 
a quelcom típicament inactiu i cobert per la 
pols de segles, sinó com una entitat activa so-
cialment notable que existeix en contextos que 
varien i que de vegades canvien profundament 
al llarg del temps.89

L’anàlisi i la interpretació poden fer que els assumptes 
arxivístics inactius entrin en un estat d’activitat cultur-
al i ser el remei que solucioni un dels indefinits prob-
lemes que afecten els arxius, segons Allan Sekula:

[...] en un arxiu la possibilitat del significat 
és alliberada de les contingències reals de l’ús. 
Però l’alliberament també és una pèrdua, una 
abstracció fruit de la complexitat i la riquesa de 
l’ús, una pèrdua de context.90

Ara, la preservació i la difusió —indissolublement en-
trellaçades— són les principals preocupacions, i la ma-
teixa base teòrica, de l’activitat arxivística i museològi-
ca:91 les millors accions per brindar un nou i dinàmic 
context a les col·leccions fotogràfiques arxivades.

Les lleis italianes —en particular el DL 490/1999—,92 
a més de forçar l’aplicació d’aquests dos objectius, 
ajuden a entendre què s’ha de preservar i per què. 
La llei reconeix i protegeix, com a part del patrimoni 
cultural italià, qualsevol «testimoni material que porti 
a dins valors per a la civilització»,93 i la mateixa llei 
també posa l’estudi i la preservació del patrimoni cul-
tural en la perspectiva de la difusió. S’ha de remarcar, 
de fet, que l’objectiu més important d’una institució 
dedicada a la preservació i l’estudi d’extenses i het-
erogènies col·leccions del patrimoni cultural no és la 
producció didàctica (ensenyar les col·leccions), sinó 
l’educativa (ensenyar a través de les col·leccions). 
L’expert en estudis museístics Graham Carter va fer 
les següents observacions, que també poden aplicar-
se fàcilment als arxius fotogràfics:

Les activitats educatives i interpretatives con-
stitueixen la cabdal cara pública del moviment 
museístic [...] els museus que no ofereixen 
col·leccions ben interpretades amb programes 
educatius associats estan deixant de complir 
almenys una part de la seva funció pública [...] 

l’educació i la interpretació brinden el pont vital 
entre les col·leccions i el seu públic.94

Tanmateix, com passa en el cas de la restauració, és 
freqüent que hom s’inclini massa pel cantó dels ob-
jectes materials, tot deixant de banda, al seu torn, 
el seu valor cultural. De fet, els historiadors i arxiv-
ers estan d’acord que «el principal problema encara 
és el d’un apropament cultural al document».95 A 
França, a més, «quant a la gestió intel·lectual de les 
col·leccions fotogràfiques, mai no ha vist la llum cap 
regulació específica pel que fa a la descripció».96

Com ja hem comentat, el DL 490/1999 italià codifica, 
almenys teòricament, allò que pot considerar-se el 
tema de l’estudi i la preservació públics. En el nostre 
cas, una fotografia té valor cultural per la seva rare-
sa, la seva pertinença històrica, les inscripcions que 
conté, el seu valor documental. Ni més ni menys. 
Aquests són els trets principals, tot i que limitades 
i controvertides, que fan que certes obres fotogrà-
fiques formin part del patrimoni cultural italià. Però 
quins protocols d’estudi se segueixen avui en dia?

La institució italiana que regula les metodologies 
per a la classificació de les col·leccions públiques és 
l’ICCD, o Istituto Centrale per il Catalogo e la Doc-
umentazione.97 En els últims anys, ha promogut la 
creació de diversos protocols d’anàlisi, segons el 
tipus d’objecte: una obra d’art (d’OA, OAC si és con-
temporània), un dibuix (de D), un gravat (de S), una 
fotografia (de F), etc. Aquestes formes, com és ha-
bitual, se suposa que s’han de compilar, i consultar, 
en dos nivells de complexitat per membres diferents 
del personal, mentre que els criteris se suposa que 
s’han de mantenir homogenis i compartits.

Vet aquí un resum molt simplificat de la forma F, un 
cop eliminada l’enorme quantitat de subcamps que 
constitueixen la seva exactitud analítica i un cop man-
tinguts només els seus elements taxonòmics centrals:

Codis i institucions
Referències verticals i horitzontals, Emplaçament 
administratiu, Emplaçament específic, Emplaça-
ment arxivístic, Inventari, Altres emplaçaments, 
Datacions inventorials

Objecte
Quantitat
Tema i títols
Descripció

Classificació, Tesaurus
Lloc, data i ocasió de l’exposició

Cronologies genèriques i específiques, Motius, 
Altres datacions
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Autor
Marc historicofotogràfic, Altres autors, Marc cul-
tural

Producció i distribució
Responsables, Dates, Papers, Circumstàncies

Edició
Sèries
Condicions de l’obra

Fases, Còpies
Dades tècniques

Color, Tècnica, Mesures, Format
Imatge digital i les seves característiques
Conservació i restauracions
Filigranes
Inscripcions

Marques de tampó, Observacions històriques i 
crítiques sobre l’objecte

Condicions jurídiques
Adquisició, Mesures de preservació, Canvis, Ex-
portacions, Copyright

Fonts
Gestió de la imatge, Fonts arxivístiques, Biblio-
grafia, Webografia

Exposicions
Altres formes

Compilació, Responsables, Actualitzacions, In-
speccions

Observacions i notes98

La sufocant complexitat de les formes, en la seva 
màxima revelació, és el resultat de preocupacions 
com les de Cesare Brandi exposades abans: l’estudi i 
la documentació s’haurien de portar a terme al nivell 
més profund possible i amb la major cura a fi i efecte 
d’il·luminar l’acció de futurs investigadors i funcionaris. 
L’estandardització dels vocabularis i dels tesaurus (Icon-
class n’és un, i l’ICCD mateix en posa a disposició altres) 
constitueix el fonament per a una interoperativitat que 
sempre està amenaçada per les dreceres operatives.

Per descomptat, la forma F, com totes les altres, simpli-
fica el plantejament metodològic però, alhora, fa que 
la gestió sigui més feixuga,99 no només digitalment sinó 
també materialment. Tot i així, el problema més crucial 
és la connexió de xarxes; els problemes més seriosos 
tenen a veure amb l’encreuament de dades i la inter-
operativitat. En les formes digitals, és inevitable que els 
camps oberts s’emplenin de descripcions del llenguatge 
natural que es resisteixen a una traducció estàndard a 
altres idiomes; a més, com Carles Mitjà i Howard Bess-
er100 hauran posat de manifest en el decurs d’aquesta 
conferència, no només és difícil integrar els heteroge-
nis objectes fotogràfics, sinó que també els sistemes 
operatius i els softwares —i les seves actualitzacions— 
són complicats de migrar. Si és un lloc comú dir que 

les inscripcions no migren fàcilment,101 cal dir, en certa 
mesura, que les fotografies, per la seva resistència a 
ser indexades, deixen la classificació a l’anàlisi dels seus 
trets característics: els trets intrínsecs es poden copiar 
(fotocopiar, adquirir digitalment, etc.), mentre que els 
trets extrínsecs, materials, no poder ser-ho.

Les inscripcions digitals, al seu torn, solen enriquir 
els arxius fotogràfics amb dades tècniques sobre 
l’exposició, l’objectiu, els valors f, els histogrames i tot 
un seguit de detalls que poden ser extremament im-
portants si es comparteixen, s’entrecreuen i es com-
paren. La guerra freda entre les principals empreses 
de material fotogràfic —entre Canon i Nikon, per 
exemple— impedeix aquesta interoperativitat. Les 
dades enregistrades a la memòria digital d’una marca 
estan estructurades i codificades d’una manera com-
pletament diferent de la de l’altra. Així doncs, la lògica 
del màrqueting és només una més de les nombroses 
dificultats que impedeixen la circulació i l’intercanvi 
d’informació cultural, i que també impedeixen com-
partir, comparar i discutir les interpretacions.

No obstant això, la Xarxa ha afavorit el sorgiment de 
noves estratègies. Un exemple en són els diccionaris 
wiki que proliferen al web, i un altre n’és la lògica 
que hi ha al darrere de l’exposició «Click! A crowd-
curated exhibition», presentada el 2008 al Museu 
d’Art de Brooklyn, Nova York, basant-se en les teor-
ies exposades per James Surowiecki al seu llibre The 
Wisdom of Crowds.102 El museu va atorgar el privilegi 
de ser els comissaris als habitants de Brooklyn, qui, 
en la mesura que es feia una exposició a la seva zona, 
eren —com a grup— els màxims experts. Un proto-
col al web permetia a la gent presentar, preseleccio-
nar i escollir les fotografies que representarien les 
«Cares canviants de Brooklyn». El temps i l’espai dels 
que disposo no em permeten aprofundir en l’anàlisi 
dels pros i contres dels molts exemples plantejats 
per l’exposició, així que més val que acabi dibuixant 
un tipus molt estrany i concís de conclusió.

8. CONCLUSIONS (Marró fosc)103
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NOTES

1.  Tagg (1988): 119. La historiadora Paola Carucci expressa la 
mateixa opinió quan escriu: «El document és en si mateix una 
interpretació de la realitat i, com a tal, no posseeix un valor 
objectiu absolut; fins i tot quan aquest valor s’hagi verificat, 
l’anàlisi de documents no equival a un coneixement històric» 
(Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di ed-
izione, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987), dins Mignemi 
(2003): 179.

2.  Sekula (1986b): 446.
3.  Quant a l’estranya forma de titular els apartats d’aquest ar-

ticle, juntament amb descripcions una mica convencionals, he 
decidit emprar codis de «colors», d’alguna manera relacionats 
amb el contingut dels apartats, amb l’objectiu de mantenir les 
diferències, brindar algunes pistes, trencar algunes normes i, 
possiblement, fer-los més entenedors.

4.  Avaluar la distribució social i geogràfica tant dels usuaris com 
del públic de la fotografia sobrepassa els límits d’aquest article. 
Per a una anàlisi a fons del tema, vegeu Bourdieu (1965), i per a 
una de les nombroses actualitzacions al voltant del tema (tant 
pel que fa a l’abast com a la claredat), vegeu Bajac (2010).

5.  A banda d’aquestes preguntes n’hi ha d’altres, com ara: «Què 
estic fent, i qui sóc jo, en fer aquesta fotografia? I, a banda 
que aconsegueixi o no reflectir en imatges la meva experièn-
cia aquí i ara, sobre què hauria de versar aquesta fotografia?». 
Ni els professionals més competents ni els artistes consumats 
poden assolir de manera habitual aquest nivell de sinceritat.

6.  El 1888, George Eastman va pronunciar la cèlebre frase se-
gons la qual els usuaris de les noves càmeres Kodak només 
s’haurien de preocupar de prémer el botó i l’empresa Eastman 
faria la resta. La resposta dels fotògrafs creatius, como ara Al-
fred Stieglitz i els seus nombrosos col·legues i seguidors, va 
ser tan entusiàstica i coherent que, paradoxalment, hauríem 
d’atribuir a Eastman no tan sols la fotografia popular i vernac-
ular, sinó també la modernista, profundament artística.

7.  Sekula (1986b): 447. Les observacions de Roland Barthes 
(Barthes, 1964: 35) anaven dirigides a la fotografia comercial. 
Les imatges connotades típiques d’aquest gènere fotogràfic, as-
senyalava Barthes, fan passar els seus artificis semàntics per ob-
jectes que són allà de forma natural. Per descomptat, insistiré en 
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la disrupció crítica de la naturalitat, ja que és d’una importància 
cabdal per al tema que tractem aquí. El semiòleg francès va tor-
nar a tractar aquest assumpte a Barthes (1980): 34-35.

8.  Atès que en aquest article es proporcionen referències bibli-
ogràfiques, em sembla força pertinent reproduir en aquesta 
nota les incomptables contribucions de les quals extrec les 
meves observacions més aviat planeres. Em donaré per sat-
isfet citant aquí dos llibres essencials com són els de Sontag 
(1977) i Tagg (1988), les bibliografies dels quals, al seu torn, 
resumeixen la meva intervenció i molt més. 

9.  Sobre la diferència fonamental entre interpretació crítica i in-
terpretació semàntica, vegeu més avall.

10.  Es tracta d’una contraposició que prenc, i que expresso amb 
altres paraules, de Baxandall (1985): 41-42, temperant una 
mica la seva distinció binària. Si desenvolupem en certa 
mesura aquesta idea, veiem les fotografies com una qüestió 
d’intenció (més o menys volitiva), de pràctica (més o menys 
funcional), de tècnica (més o menys genial), de forma (més 
o menys elegant), de creativitat (més o menys artística), etc.

11.  Si hagués de guiar-me per les meves creences, mai no 
donaria el meu suport a un estudi dels significats fotogràfics: 
la meva tasca consisteix més aviat a comprendre les obres 
fotogràfiques com a tals, en el doble sentit d’emmarcar-les 
en una interpretació coherent i fer que aquesta interpretació 
sigui crítica, oberta i conscient de si mateixa.

12.  Daniel Girardin (a Fontcuberta, 2002: 89-90) assenyala: «Els 
historiadors de l’art potser són els més capacitats per anal-
itzar fotografies perquè posseeixen les eines formals i met-
odològiques més adients per analitzar imatges». Girardin, 
tanmateix, deixa de banda la materialitat de les fotografies.

13.  Amy Rule (a Rule i Solomon, 2002: 22) afirma: «Atès que el 
procés creatiu és sovint intangible, espontani, complicat i llarg, 
els nostres mètodes per documentar-lo han de ser enginyosos 
i permissius» (la cursiva és meva). Les institucions, continua 
la senyora Rule, tendeixen a «limitar la naturalesa transgres-
sora de l’artista i conformar una identitat fora de perill que 
pot ser descrita dins els límits dels sistemes de catalogació i 
d’inventari i pot ser justificada en el marc de la política d’una 
col·lecció» (ibídem). El nostre enfocament està determinat per 
les dificultats que plantegen les obres dels artistes, però pot 
aplicar-se a qualsevol altre tipus d’obra fotogràfica.

14.  Goodman (1978): 96-97. L’adaptació de Nelson Goodman 
del supòsit epistemològic segons el qual totes les pràctiques 
estan amarades de teoria —mentre que totes les teories es-
tan amarades de fets— apunta a les mateixes conclusions 
quant a la fotografia. Vegeu també Kuhn (1962).

15.  Aquest color no existeix. És un terme portemanteau encu-
nyat pel filòsof nord-americà Nelson Goodman (Goodman, 
1954). Vegeu més avall.

16.  Com es va poder comprovar al simposi «La cultura fotografica 
nell’Università italiana: situazione, problemi e prospettive», 
celebrat al Museo di Fotografia Contemporanea, Cisinello 
Balsamo-Milano, el 2008, especialment a la contribució de 
Cosimo Chiarelli.

17.  Diversos autors (1998).
18.  Sobre el sentit de «creació de mons» vegeu Goodman 

(1978); per a un estudi general d’aquest tema, vegeu Witt-
genstein (1953).

19.  Crimp (1981): 7.
20.  Per a una exposició i anàlisi de la semiosi il·limitada —de-

rivada de Charles Sanders Pierce— i de la interpretació críti-
ca en contraposició a la interpretació semàntica, vegeu Eco 
(1990). Sobre la deriva semàntica, vegeu Derrida (1967). Per 
a una consideració curosa sobre la relació entre la semiòtica 
i la fotografia, vegeu Signorini (2001) i Friday (2002).

21.  Com a exemples d’interpretacions semàntiques dominants, 
podríem adduir totes les interseccions entre la fotografia i la 
poesia, la música, el zen, l’eros, l’automotivació, la teràpia, el 
temps, la mort, etc. Sempre que l’equivalència entre la foto-
grafia i els sentiments és un mitjà per posar fi al floriment 
o l’expansió interiors, l’anàlisi crítica no serveix, reduïda a 
l’estratègia forense que Barthes solia anomenar «studium». 
Malgrat tot, la separació entre el domini de l’anàlisi i el del 
plaer és com a mínim difusa.

22.  El coneixement de l’arkè, tal com va teoritzar-lo Schaeffer 
(1987). En lloc de citar els centenars de contribucions de-
rivades d’aquesta postura delicada, prefereixo emprar les 
famoses paraules del fotoperiodista nord-americà Eugene 
Smith: «Ajusto la realitat per fer-la més propera a la veritat» 
i «La càmera no pot mentir, però pot ser un accessori de la 
mentida» (citat a Mora, 1999).

23.  Carmelo Vega (a Fontcuberta, 2002: 218) ha escrit el següent: 
«Per fer una veritable història de la fotografia és obligatori 
mirar les instantànies sense nostàlgia» (la cursiva és meva). 
La fotografia s’ha d’analitzar i interpretar com si no canalitzés 
projeccions emocionals o plantejaments instintius (de veg-
ades compulsius). Segurament això és així i és quelcom que 
s’ha de tenir en compte, però l’anàlisi i la interpretació crítica 
s’han de situar fora del marc d’allò que jo definiria com la 
«primacia de la interpretació semàntica». Vegeu més amunt, 
la nota 20.

24.  Com spanglish (spanish + english) o spork (spoon + fork, 
és a dir, ‘cullera’ + ‘forquilla’). El personatge principal de la 
pel·lícula de Pixar-Disney Wall-E (2008) prova endebades de 
trobar una secció adient on guardar una spork (la muda se-
qüència de gestos podria traduir-se així: «¿Forquilles? No... 
¿Culleres? Tampoc. Provaré de deixar-lo caure enmig. Aquí 
és on s’ha de posar!»). Els dos híbrids (bleen, o ‘blerd’, i grue, 
de blue + green, ‘blau + verd’) creats per Nelson Goodman 
(vegeu la nota 15) per a desconstruir l’essencialisme suposa-
dament intrínsec de la definició de color, també són paraules 
portemanteau.

25. Barthes (1980): 119 i 112-115.
26.  Schaeffer (1987).
27.  Per a una anàlisi rigorosa i en termes fotogràfics de la divisió 

dels signes efectuada per Charles Sanders Pierce en sím-
bols, icones i índexs, en funció de la seva relació amb llurs 
referents, vegeu Signorini (2001). No entrarem aquí en les 
polèmiques postestructuralistes sobre la naturalesa dels ref-
erents (com a fets/com a textos) i sobre la fal·làcia referen-
cial, arran de les observacions de Barthes segons les quals, 
en fotografia, els referents són reals, atès que han hagut 
d’estar al davant de la càmera (Barthes, 1980: 77-78).

28.  Un dels resums més notables sobre aquest argument és el 
de Gombrich (1959).

29.  Sobre aquesta distinció vegeu Faeta (2006): 18-19. Per a una 
visió general de la dialèctica visió/visualitat, vegeu el dens 
resum que en fa Foster (1988).

30.  La famosa frase d’Alfred Kerzybski segons la qual «el mapa 
no és el territori» significa que un model de la realitat mai 
no equival a la realitat; molt ben podria ser algun altre tipus 
de realitat.

31.  El zen aplicat a l’anàlisi fotogràfica és, en el pitjor dels casos, 
la il·lusió de ser «conscient» de la fotografia en si mateixa, 
aquí i ara, confonent així el pla de la representació amb el 
del context i, sobretot, passant per alt la mediació dels pre-
ceptes socials i culturals. Tanmateix, l’aplicació del zen a la 
vida, i a l’obtenció de fotografies, podria portar a una pràc-
tica alliberada, desempallegada de moltes constriccions cul-
turals, com ara els codis estilístics o de conducta, que ofeg-
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uen l’actitud lliure i creadora. Però aquest és un altre ús, un 
altre punt d’entrada a la fotografia.

32.  Rule i Solomon (2002): 17.
33.  Burke (2001): 27 cita les paraules del funcionari Roy Stryker, 

de l’Administració de Seguretat Agrària, que va fer la ma-
teixa observació. Stryker era el llegendari cap de la Divisió 
d’Informació, impulsor de les campanyes de fotografia docu-
mental portades a terme per autors com Dorothea Lange, 
Arthur Rothstein o Walker Evans durant la Gran Depressió; 
Stryker era el cervell gris de la publicitat roosveltiana. Allan 
Sekula (1986b: 451) ho va resumir així: «No pot pensar-se 
que són innocents ni els continguts, ni les formes, ni les 
nombroses recepcions i interpretacions de l’arxiu dels assoli-
ments humans».

34.  Oscar Wilde va escriure la cèlebre frase «la veritat rarament 
és pura i mai no és senzilla» (La importància de ser Frank, 
1895). El mateix desencís es podria aplicar a la fotografia.

35.  Baxandall (1985): 1.
36.  Goodman (1978): 7.
37.  Ibid.: 2-3.
38.  Gerhard Richter em ve instintivament al cap, però aquesta 

categoria també podria incloure els múltiples exemples 
d’allò que Dominique Baquet descriu com a photographie 
plasticienne; vegeu Baquet (1989) i (2004).

39.  Villem Flusser va remarcar radicalment fins a quin punt els 
resultats dels aparells tècnics literalment «construeixen» la 
realitat més enllà del control de l’usuari, i que aquest fet està 
tecnològicament determinat i imposat culturalment per les 
institucions del poder econòmic i social (Flusser, 1983).

40.  Atès que la fotografia és un «missatge no codificat» (Barthes, 
1961), l’esquema no és triangular, així que no podem postular 
una comprensió del referent lògicament anterior al seu signifi-
cat. Malgrat tot, aquest supòsit és força problemàtic: la comu-
nicació hauria de ser voluntària o, almenys, intencionada. Els 
llenguatges naturals ho són, mentre que els signes fotogràfics es 
construeixen per mitjà de gestos artificials, escollint coses dife-
rents cada vegada, o una darrera l’altra, amb una conspícua in-
cidència de la fatalitat. La majoria d’intencions comunicatives es 
veuen reflectides en què i quina quantitat s’escull (o es desplega 
materialment) en cada fase del procés fotogràfic. El llenguatge 
natural i la fotografia són radicalment diferents perquè els llen-
guatges naturals fixen les regles per a la formació, la correcció i 
la comprensibilitat adients de les afirmacions, l’atzar juga un pa-
per menor i el discurs privat és separat de les manifestacions en 
públic (acceptaria la revisió de negatius i d’expedients com a un 
equivalent del «murmuri»). Tanmateix, aquestes observacions 
sobrepassen els límits d’aquest article.

41.  Benjamin (1936); Vaccari (1979). Vegeu també la nota 38.
42.  L’inevitable amic o amiga que sembla adormit/da perquè es-

tava parpellejant mentre el/la fotografiaven, o l’impredictible 
desastre que té lloc en segon pla en un retrat de familiars 
somrients.

43.  Separar els records intencionadament indicats dels que 
no són intencionats és una tasca massa esgotadora per a 
l’anàlisi d’un missatge continu.

44.  Sovint em pregunto, i els ho pregunto als meus alumnes, en 
quin moment del llarg i capritxós procés fotogràfic hem de 
concloure que hi ha intenció. Al projecte o en el moment 
de prémer el botó? A l’hora de revisar i editar o a l’hora 
d’imprimir? Quan s’emmarca o quan es disposa la foto? I 
si fos així, no hauríem de tenir en compte altres actors en 
l’escenari del significat? Com a no creient en la religió mono-
teista del moment efímer, entenc que les fotografies són 
el producte de la interacció entre les destreses i la impro-
visació, nodrides ambdues per una sensibilitat cap a la sig-

nificació (en nivells diferents) forjada en el decurs d’anys de 
pràctica i de processos d’assaig i error: normalment amb una 
finalitat però la majoria de vegades sense.

45.  Vegeu Fontcuberta (1997): 63.
46.  Barthes (1980): 56. A Didi-Huberman (2001), quatre foto-

grafies borroses, fetes en secret per presoners holandesos 
al camp de concentració nazi d’Auschwitz-Birkenau, inciten 
els historiadors a seguir investigant més enllà dels límits dels 
documents fotogràfics, gairebé il·legibles. L’historiador con-
tinuarà investigant encara que les seves proves documentals 
siguin problemàtiques, s’hagin perdut o hagin estat falsifi-
cades o adulterades. L’alteració, la falsificació, la corrupció 
i la destrucció també són temes d’investigació. Vegeu Ginz-
burg (2006): 9-13. 

47.  Burke (2001): 14. Per a una edició crítica italiana del llibre de 
Talbot, vegeu Signorini (2007).

48.  Sekula (1986b): 445. Sobre l’ús del terme «significat», vegeu 
la nota 11.

49.  La distinció estructuralista entre fets -èmic (com a «fo-
nèmic») i -ètic (com a «fonètic») data del 1967, quan Ken-
neth Pikes va classificar els objectes de les ciències socials i 
del comportament en dues categories basades en la distin-
ció de Saussure entre eixos sintagmàtics i paradigmàtics. La 
primera categoria està formada per actualitzacions contin-
gents dels elements sistemàtics, de les quals està formada la 
darrera categoria.

50.  Barthes (1980): 7, 22 i 35.
51.  Barthes (1961): 7. Estaria una mica millor expressat si la con-

strucció i la codificació de la imatge fotogràfica es produïssin 
al llarg d’una cadena d’accions molt diferents, afectant no 
tant els valors descriptius, denotatius, de la imatge com el 
seu estil i la seva aparença material.

52.  Aquesta postura, basada en el reconeixement de la natu-
ralesa contextual dels creadors de temps, és contrària a la 
creença de Barthes que les dates estan encapsulades en les 
fotografies (Barthes, 1980: 84). En canvi, es tracta d’una pos-
tura malauradament adoptada en les consideracions sobre 
la fotografia provinents de la tradició dels entesos en història 
de l’art i de la tradició de datar obres d’art a partir de la re-
contextualització dels deus trets estilístics i iconogràfics.

53.  Meyer Shapiro, «On Some Problems of the Semiotics of Vi-
sual Arts», 1969, citat a Burke (2001): 172, i traduït a Shapiro 
(2002).

54.  «Cada fotografia és important per tot allò que no mostra», 
ha escrit el fotoetnògraf Francesco Faeta (2006: 45). Un es-
tudi preliminar de la fotografia com a lloc d’exclusions abans 
que només d’inclusions l’he esbossat a Pieroni (2011). Estic 
preparant un estudi més profund.

55.  Ginzburg (2006): 9. Des del punt de vista històric, està clar 
que «el repte és com emprar el material distorsionat, no com 
descobrir les rares i inusuals Pompeies» (Binford, 1981: 205). 
El director de cinema Jonas Mekas solia dir que «la falsifi-
cació també és realitat».

56.  Tagg (1988): 65.
57.  Sobre la metàfora del mapa/territori, vegeu la nota 30.
58.  Vegeu, entre altres, Savedoff (2000), Scianna (2001), Garner 

(2003), Colo, Esteve i Jacob (2005), Lavoie (2010) i també 
Tagg (1988) i Lévi-Strauss (2005).

59.  Serge Tisseron afirma el contrari a «A proposito di Eugene Smith: 
cos’è un’immagine emblematica?», dins Mora (1998): 66.

60.  Les seves paraules eren una mica diferents: va confrontar 
les classificacions «temporals a la llarga» a les classificacions 
«temporalment finals». Vegeu Perec (1985): 35. Això cal que 
ho deixem ben clar: «temporalment estable» no significa 
«inestable» (vegeu més avall).
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61.  Brandi (1963): 4-6 i 16-18.
62.  Tal com va afirmar-ho la historiadora i arxivera Paola Carucci, 

citada a Mignemi (2003): 181.
63.  Mignemi (2003): 217.
64.  Burke (2001): 169.
65.  Ibid.: 175. Vegeu, més amunt, la nota 53.
66.  El plantejament esbossat aquí és una ampliació de l’esquema 

proposat a Pieroni (2006).
67.  Sota l’aixopluc de l’ample «paraigua» del terme fotogràfic 

hi podem trobar multitud de fenòmens diversos: des de da-
guerreotips fins a jpegs, des de fotogrames fins a muntatges, 
des de polaroids fins a còpies de platí, des de fotos impreses 
directament de l’ordinador fins a clons, i un llarg etcètera. 
«Allò fotogràfic» (com suggereix Kraus, 1990) seria un terme 
útil per definir la naturalesa multifacètica del nostre objecte 
d’anàlisi, tot i que els arxius sovint s’han d’enfrontar a ob-
jectes sintètics i a col·leccions heterogènies que inevitable-
ment excedeixen el significat més ampli d’«allò fotogràfic» 
(vegeu más avall, la nota 71).

68.  Vegeu Wilhelm (2001).
69.  «Acceptació» i «circulació» són termes encunyats per John 
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RESUMEN

Las fotografías no se pueden examinar desde cual-
quier punto de vista imparcial: la interpretación se 
genera por cada uso de la fotografía, incluidos los 
inútiles. Tanto las prácticas históricas como las con-
temporáneas obligan a los estudiosos a considerar 
dentro de la unidad textual de la obra fotográfica no 
sólo series y secuencias, sino también elementos tan 
diferentes como los temas, las inscripciones, las ins-
talaciones, las redes, etc. Las cuatro áreas de análi-
sis centradas en los contextos, contenidos y formas 
–tanto en términos físicos como de estilo– propor-
cionan un método holístico de la interpretación de 
fotografías de una forma autoconsciente y flexible.

SUMMARY

Photographs cannot be examined from any unbiased 
perspective: interpretation is entailed by every use 
of photography, pointless ones included. Both histo-
rical and contemporary practices compel scholars to 
consider within the textual unity of the photographic 
work not only series and sequences, but also such 
diverse elements as matters, inscriptions, installa-
tions, networks etc. A four-areas analysis focussed 
on contexts, contents and forms - both in physical 
terms and in terms of style - provides a holistic me-
thod of interpreting photographs in a self-aware and 
flexible way.


