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1. Introducció: la importància del foto fixa 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la feina i importància del foto fixa en el context 

de les produccions cinematogràfiques espanyoles, a través de l’anàlisi d’una selecció 

de fotos fixes de 1932 a 1942 procedents dels fons de la Filmoteca de Catalunya. 

Sovint hi ha una distància considerable entre el que es veu en els fotogrames d’una 

pel·lícula i les fotos fixes equivalents. En un primer moment es podria pensar que el 

fotògraf, també anomenat foto fixa com les fotografies que realitza, es limitava a 

resoldre la dificultat de traspassar el llenguatge cinematogràfic a una imatge fixa, com 

per exemple quan integra plans i contraplans. Analitzant fotos fixes dels fons 

esmentats, hem pogut comprovar que en aquesta època el foto fixa realitza 

intervencions complexes que es podrien resumir en la següent llista: completar, 

recol·locar, reenquadrar i reforçar. 

 

 
Figura 1. Foto fixa de La gitanilla (Fernando Delgado,1940) 

 

El foto fixa podia fer totes aquestes intervencions gràcies al fet que les fotos fixes en 

aquest període no es feien mentre es rodava, sinó de forma planificada entre presa i 

presa cinematogràfica i sovint amb un temps dilatat de preparació. Una altra de les 

característiques que marquen l’estètica de les fotos fixes és que els actors fotografiats 

estan immòbils fent veure que actuen i la major part de vegades són col·locats formant 

una escena creada expressament pel foto fixa, i no sempre en la posició en què 
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estaven mentre es rodava. Aquesta forma de treballar fa que les fotos fixes semblin 

una escenificació, la qual cosa algunes vegades les acosta molt als tableaux vivants, 

com es pot apreciar a la figura 1. 

 

Alguns dels motius pels quals les fotografies no eren fetes mentre es rodava poden ser 

tan prosaics com la molèstia que suposaria enmig d’un rodatge una càmera de 

plaques per les seves dimensions. A més, el soroll del seu dispar podia espatllar una 

presa amb so directe. Finalment, les emulsions de les plaques que utilitzaven eren 

lentes i impossibilitaven la presa de persones en moviment. De fet, el declivi de la 

feina del foto fixa, que podríem situar als anys 60 del segle XX, coincideix amb la 

proliferació de la fotografia instantània i la invenció de les fundes per amortir el so del 

dispar de les càmeres. En tot cas, és clar el valor que el productor del film donava a la 

foto fixa en aquest moment i no només poden ser els motius tècnics els que facin que 

les fotos fixes es planifiquin i realitzin amb tot el temps i personal que siguin 

necessaris. Com podrem veure en aquest article les intervencions del foto fixa són 

prou importants per concloure que la foto fixa formava part de la producció 

cinematogràfica. 

 

De fet, també les fotografies de rodatge eren sovint escenificades, com podem veure a 

la figura 2, on la disposició del personal de rodatge i els actors és més semblant a una 

fotografia de grup que a un equip cinematogràfic treballant. 

 

 
Figura 2. Fotografia del rodatge de Pilar Guerra (Félix de Pomés,1941). 
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La complexitat de la feina del foto fixa és un reflex de la seva importància en aquesta 

època en la indústria cinematogràfica, importància que es pot entreveure sabent que 

era un dels treballadors que estaven en nòmina del rodatge i aquesta despesa estava 

present en els primers pressupostos abans de començar la pel·lícula. La seva feina 

era tan especialitzada que quan s’havia de fer fotografies per a la premsa de fets com 

l’arribada d’una estrella cinematogràfica al rodatge es pagava apart un reporter per a 

que les realitzés. També moltes vegades els retrats dels actors són realitzats per altres 

fotògrafs en els seus estudis fotogràfics. La cura amb que estan realitzades les fotos 

fixes dóna a entendre que en aquest moment eren una part més de la producció 

cinematogràfica, així com de la seva planificació, més enllà d’un suport puntual per a 

la seva promoció com són en l’actualitat. La seva qualitat fotogràfica, tant tècnica com 

estètica, i el fet que són realitzades per professionals com Emili Godes, Juan Gyenes 

o Carlos Pérez de Rozas, entre d’altres, són un valor afegit a un ofici de la fotografia al 

qual no s’ha donat la importància que mereix. 

 

 
Figura 3. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto fixa 
equivalent. 
 

Les fotos fixes tenien diversos usos, com per exemple la il·lustració de la premsa 

cinematogràfica, la publicitat als vestíbuls dels cinema en forma de conjunts de 

fotografies encartonades acolorides a mà, els programes de mà, les col·leccions de 

cromos o les novel·les cinematogràfiques. La seva utilitat en aquest període 

s’acostaria a la funció del tràiler cinematogràfic i en molts dels seus usos són 

mostrades en conjunts, no com a imatges aïllades. El fet que estiguin pensades per 

funcionar agrupades fa que estiguin realitzades per a explicar una història en poques 

imatges i donar pistes als espectadors sobre el que veuran al film. Hi ha formes 

estandarditzades de composar les fotografies per a donar aquestes pistes, per 

exemple en alguns retrats de parelles en què ell el mira a ella i ella mira seriosa cap a 
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una altra banda, donant a entendre que l’argument versarà sobre com li costarà al 

protagonista masculí aconseguir que la protagonista femenina acabi sent la seva 

parella. Curiosament, l’argument de La farándula és una excepció a la regla i això es 

pot veure en el retrat de la figura 3, on els papers s’inverteixen. 

 

Les novel·les cinematogràfiques són un cas especial i probablement un dels motius de 

la complexitat de la feina del foto fixa, ja que en el període estudiat formaven també 

part del negoci cinematogràfic com un subproducte amb un gran èxit comercial i eren a 

vegades editades per les mateixes productores cinematogràfiques 1 . Aquestes 

publicacions eren relats novel·lats dels guions de les pel·lícules que, normalment en 

un plec central, portaven fotos fixes amb un petit comentari, o part del diàleg, com a 

peu de foto (fig. 4). Aquestes fotos fixes, entre 16 i 24, havien de resumir les escenes 

principals de la pel·lícula.  

 

 
Figura 4. Pàgines d’una novel·la cinematogràfica de El octavo mandamiento (Arturo Porchet, 
1935), editada per l’editorial Alas en la sèrie Ediciones Biblioteca Films. 
 

2. Metodologia 

Després de l’estudi formal del fons de fotografies, i elaborar una hipòtesi sobre quines 

eren les intervencions del foto fixa, es va buscar material fílmic que permetés realitzar 

una comparativa de forma exhaustiva. La comparació entre els dos medis, els 
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fotogrames del film i la foto fixa, en pel·lícules conservades com La farándula (Antonio 

Momplet, 1935), ha aportat un sorprenent nombre d’exemples de la transformació de 

l’obra cinematogràfica per part del fotògraf. Centrarem la comunicació en les imatges 

procedents d’aquest film, ja que en ell podem trobar mostres de les diverses facetes 

de les alteracions que el professional realitza per a traspassar d’un medi a un altre. 

Per tant, no hem cregut necessari aportar imatges d’altres films per a poder il·lustrar 

totes les intervencions del foto fixa. A més, La farándula és un dels pocs films 

conservats gairebé complets de l’època, i que va ser restaurat per Filmoteca Española 

i Filmoteca de Catalunya, així que permet fer la comparativa entre imatge en moviment 

i imatge fixa de forma fiable. 

 

La farándula té dos foto fixes, Armand Seville i Emili Godes, d’aquest últim se’n coneix 

la participació2, tot i que no apareix en els crèdits de la còpia del film conservada. La 

pel·lícula va ser produïda l’any 1935, però no va ser estrenada fins el 1939 i això 

podria explicar la seva absència als crèdits ja que, tot i que va seguir treballant a la 

postguerra, havia participat en produccions anarquistes durant la Guerra civil i és 

probable que el productor preferís que no constés el seu nom. No es coneixen gaires 

dades sobre la biografia de Seville, però és probable que en ser estranger tingués un 

estatus diferent al de Godes, així que es podia mantenir el seu nom. Malauradament, 

no es pot distingir de quin dels fotògrafs és cada foto fixa, ja que no ho indicava el 

sobre que les contenia, ni conserven cap mena de signatura. La pel·lícula va ser 

rodada en varis estudis cinematogràfics, entre ells Orphea Films, on treballaria durant 

molts d’anys Godes, així que és molt probable que les seves fotos fixes siguin les de la 

part rodada a aquest estudi. 

 

3. Intervencions del foto fixa 

En aquest apartat entrarem en detall en les intervencions que realitza el foto fixa, i que 

ja han estat enumerades a l’inici de l’article. A partir d’aquestes descripcions podrem 

veure com la tasca del foto fixa no era el registre del rodatge, sinó una tasca creativa 

que es produïa paral·lela al mateix. Així, el director de cinema Robert Bresson, davant 

les complicacions sorgides durant el rodatge del film Journal d’un curé de campagne, li 

va dir a Roger Corbeau, el foto fixa de la pel·lícula, que esperava que el seu film 

estigués anant millor. Tot i que això va ser el 1951, la forma de treballar encara era la 

mateixa que en el moment que ens ocupa i és molt aclaridora de la funció del foto fixa. 
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3.1. Completar 

El primer dels elements de la nostra llista és el fet de completar, el qual en un primer 

moment es pensava que obeiria només a resoldre una cosa tan senzilla com ajuntar 

dos actors en una fotografia que en el film s’alternen en plans diferents per completar 

en una imatge el que surt fragmentat en el film, o bé concentrar en una imatge el que 

es veu paulatinament quan la càmera es mou en una panoràmica o un tràveling. 

Efectivament, es realitzava aquesta tasca, com era d’esperar, però en alguns casos 

s’anava més enllà afegint elements que no estaven al film, o que en el film es veien 

parcialment. 

 

    

 
Figura 5. Composició amb dos fotogrames de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto 
fixa equivalent. 
 

Un d’aquests exemples ens mostra com el foto fixa amplia el camp de visió i afegeix 

una orquestra en un fossat (fig. 5), la qual en el film només se sent i no s’arriba a 

veure, amb la intenció de fer present un element, la música d’orquestra, que a la 

pel·lícula és implícita ja que se sent com sona. Això vol dir que en dissenyar i construir 

el decorat s’havia previst que podia haver aquest pla més obert i que durant el rodatge 

s’havia pagat a més figurants per fer de musics i també afegir públic a l’escena. Els 

plans cinematogràfics acostumaven a ser molt més tancats que els enquadraments 

que s’utilitzen en foto fixa, però en aquest cas es va una mica més enllà. En el cinema 
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la realitat es mostra de forma fragmentada, canviant de pla, per mostrar els diferents 

detalls. Això afegeix complexitat a la foto fixa ja que les dues escenes 

cinematogràfiques de les quals es composa la fotografia, el públic i l’actuació del 

cantant, devien estar rodades en moments diferents i ajuntades en el muntatge. Això 

vol dir que el fotògraf havia de fer retornar a la seva posició actors que no havien 

compartit el mateix moment de rodatge. 

 

Un cas apart a l’hora de completar suposa afegir significat extra a la foto fixa. Aquest 

és el cas de l’ús de miralls en la composició fotogràfica, ja que la comparació entre 

diferents pel·lícules ha portat a la conclusió que tenien un significat simbòlic afegit. 

Quan apareixen escenes de jocs de miralls, aquests miralls no són usats només com 

un recurs estètic, sinó que mostren detalls importants, que poden ser captats pels 

espectadors coneixedors dels codis emprats. En efecte, els miralls apareixen en 

contextos on les situacions no són el que aparenten, amb personatges que oculten 

alguna cosa o mostren un engany. Així, a la figura 6 podem veure un exemple clar que 

utilitza la regla dels tres terços per marcar el punt d’atenció de l’engany: a la parella 

que balla amorosament, situada en el punt superior dret, la dona és la persona de qui 

està enamorat el pianista i que acabarà casant-se amb l’home amb el qual balla. 

 

   
Figura 6. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935), i la foto fixa 
equivalent amb la regla dels terços marcada. 
 

3.2. Recol·locar 

La següent manipulació que podia realitzar el foto fixa era recol·locar elements de 

l’atrezzo del plató i canviar la posició dels actors, com podem apreciar a la figura 7, la 

qual cosa dóna a entendre que entre presa i presa cinematogràfica en ocasions 

realitzava una nova direcció d’escena per a realitzar la foto fixa. Sempre s’havia 

considerat que el foto fixa simplement aprofitava un pausa en el rodatge per a realitzar 

les fotografies, aconseguint que els actors no abandonessin el plató, però la nostra 
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recerca, a través d’aquest i altres elements que explicarem posteriorment, ens ha 

permès veure que el personal del rodatge no estava en un descans, sinó treballant per 

a ell en moltes de les fotos fixes. Aquesta recol·locació constata que els encarregats 

dels decorats estan al servei del foto fixa per a que aquest la pugui realitzar segons la 

seva planificació. 

 

    

 

 

Figura 7. Composició amb dos fotogrames de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto 
fixa equivalent. Marcats amb una màscara de color els elements que canvien de lloc. 
 

3.3. Reenquadrar 

Quan parlem de reenquadrar ho fem en un sentit ampli, ja que moltes vegades no 

només canvia el punt de vista o l’enquadrament en si mateix, sinó també la 

il·luminació. El canvi en aquest darrer aspecte, que es pot apreciar clarament en la 

figura 3, ens torna a donar un indicador de la capacitat del foto fixa de controlar el 

personal de rodatge, en aquest cas els tècnics de llum que varien la il·luminació que hi 

havia en la presa cinematogràfica. També ens indica les diferències estètiques entre el 

cinema i la fotografia. Apart de ser més fosca, tot i que això pot ser un problema del 

pas del temps en el material original, a la pel·lícula no s’il·lumina per darrera els 

personatges i no es té cura en il·luminar els objectes que hi ha sobre la taula. 

Finalment, podem veure el diferent ús en la pràctica que en fa cada medi, ja que en 

aquest cas, allò que en la pel·lícula és una acció (els actors estan bevent i mirant un 
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espectacle), en la foto fixa es converteix en un retrat de parella amb les seves 

convencions. 

 

   
Figura 8. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto fixa 
equivalent. 
 

En alguns casos, com podem veure a la figura 8, canvia totalment el punt de vista que 

es pot veure a la pel·lícula, tot i que en aquest cas el canvi és bastant més radical del 

que és normal, ja que el negatiu d’aquesta fotografia és una placa de nitrat de 

cel·lulosa de 18 per 24 cm. Això vol dir que el foto fixa s’ha enfilat amb una càmera de 

dimensions considerables a la tramoia del decorat per poder prendre-la. De totes 

formes aquesta és una imatge excepcional i els canvis d’enquadrament acostumen a 

ser més subtils. 

 

La cura en la composició també reflecteix que les fotografies eren preses amb 

tranquil·litat i planificació. Moltes vegades la qualitat de les fotografies és bastant 

superior a les del film en que han estat realitzades, com es pot apreciar a la figura 1 de 

forma evident a La Gitanilla, una espanyolada de pressupost reduït amb una foto  fixa 

que sembla d’una gran producció. Tot i que no cal anar més lluny i la mateixa La 

farándula n’és un exemple clar, com es pot veure en les figures d’aquest article, 

especialment evident quan ens fixem en la figura 5. 
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3.4. Reforçar 

Trobem l’acció de reforçar en escenes d’acció o còmiques per provocar el mateix 

impacte que la seqüència fílmica. En el film el fet de veure caure un personatge ja 

funciona sense afegir gaire elements, o quan a algú se li estripa la roba el mateix soroll 

i el moviment de l’actor funcionen, o la força i envergadura d’un personatge pot ser 

evident en les seves accions, com aixecar una taula com una ploma. Per a poder 

provocar el mateix efecte amb una fotografia el foto fixa reforça l’escena amb més 

elements o forçant el punt de vista, per exemple si és efecte d’una caiguda la 

trencadissa visible és major, si hi ha un estrip aquest és més gran en la foto fixa (fig. 

9), o bé la sensació de fortalesa s’augmenta mitjançant un contrapicat i una 

composició vertical, com podem veure a la figura 10. 

 

   
Figura 9. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto fixa 
equivalent. 
 

   
Figura 10. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto 
fixa equivalent. 
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3.5. Addenda. Replicar 

No tot han de ser intervencions complexes, també a vegades el foto fixa replica la 

mateixa imatge cinematogràfica amb molt poques variacions, de la qual cosa tenim un 

exemple a la figura 11. Els fotogrames de les pel·lícules no són normalment útils per a 

realitzar còpies fotogràfiques, ja que per una banda no tenen la qualitat tècnica 

necessària, i per l’altra és molt difícil que no surti algun element mogut. Aquesta 

diferència de qualitat encara seria més patent si atenem a que els suports fotogràfics 

utilitzats en aquest període acostumen a ser plaques fotogràfiques, com es pot 

apreciar a les estadístiques del fons Reproducciones Sabaté de la Filmoteca de 

Catalunya3. Per tant, si la imatge del fotograma ja era útil per a la tasca del foto fixa, 

aquesta es repetia amb la càmera fotogràfica. 

 

   
Figura 11. Composició amb un fotograma de La farándula (Antonio Momplet, 1935) i la foto 
fixa equivalent. 
 

4. Discussió i conclusions 

La feina del foto fixa queda a mig camí entre dues disciplines, la història del cinema i la 

de la fotografia, raó per la qual no és tractada profusament per cap de les dues. En 

realitat, fins i tot moltes vegades en les publicacions la seva producció es confon amb 

el retrats d’estrelles cinematogràfiques els quals, com hem esmentat, ni tan sols eren 

realitzats pel foto fixa en la majoria dels casos. Igualment, les fotos fixes es confonen 

amb els fotogrames de la pel·lícula, quan en realitat aquests només eren utilitzats com 

a últim recurs. 

 

En aquest article hem demostrat que la feina del foto fixa era prou complexa i que 

aquest professional funcionava de forma autònoma dins del rodatge cinematogràfic. 

De fet, és dels pocs tècnics que depenen directament del productor i no del director de 

la pel·lícula. Tot i que hem aportat noves dades sobre les intervencions que realitzava 

el foto fixa, caldria fer un estudi més complet per i anar més enllà. Així, es podria 
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intentar veure com reflecteixen les fotos fixes els aspectes socials i com aquestes eren 

rebudes pel seu públic. Això permetria també saber si hi havia altres codis que ara 

desconeixem, igual que fins fa poc, per exemple, desconeixíem la utilització dels 

miralls per mostrar un engany o no podíem apreciar les formes estandarditzades de 

retratar parelles.  

 

Els resultats obtinguts ens porten a insistir en la necessitat de reivindicar la feina del 

foto fixa, així com a continuar duent a terme més recerca sobre aquest tema, a través 

de l’abundant documentació disponible, per a poder augmentar-ne el coneixement. 

 

5. Annex 

Si es vol aprofundir en el tema hi ha varis recursos en línia dels quals disposa la 

Filmoteca de Catalunya, i a més es poden consultar igualment de forma presencial els 

seus fons. Al repositori de la Filmoteca de Catalunya4 es poden veure part de les fotos 

fixes conservades en aquesta institució. Curiosament, quan es van començar a 

catalogar es va preferir anomenar-les “Fotografia d’escena”, per influència de la 

denominació francesa de la foto fixa “Photographie de plateau”. L’ús del terme “Foto 

fixa” és utilitzat en la mateixa professió i en els títols de crèdits de les pel·lícules així 

que es preferible utilitzar-lo, malgrat “Fotografia d’escena” no sigui incorrecte. 

Explorant en el repositori es pot veure la qualitat de les fotos fixes, tant pel que fa a la 

seva tècnica, com al seu contingut. Així mateix, es pot consultar al canal de YouTube 

de la mateixa Filmoteca un audiovisual5, anomenat com aquest article Del fotograma a 

la foto fixa, on es poden veure les comparatives presentades en les figures d’aquest 

article amb les imatges fílmiques en moviment. Finalment, properament estarà publicat 

en línia el catàleg de l’exposició de la Filmoteca República, Guerra, Dictadura: Foto 

Fixa Sabaté, on es podrà veure un esbós d’alguns fets vitals reflectits en les fotos 

fixes. 

 

                                                        
1 Diez Puertas, E. (2003). Historia social del cine en España (Vol. 134). Editorial Fundamentos, 
pp. 335-347. 
2 Foix, L. (2014). Modernidad y vanguardias fotográficas en la obra de Emili Godes. [en línia] 
Pàg. 47. [consulta: 2 de juliol de 2016] <http://www.iefc.cat/pdf/Modernidad-y-vanguardias-
Emili-Godes-tfp-LaiaFoix.pdf> 
3 Pintanel, M. À. (2010). “11 anys de catalogació de fotos fixes a la Filmoteca de Catalunya” [en 
línia] a 11es Jornades Antoni Varés: imatge i recerca: 16-19 de novembre de 2010. [consulta: 2 
de juliol 2016] <http://www.girona.cat/sgdap/docs/x0f3s44pintanel.pdf> 
4 http://repositori.filmoteca.cat 
5 https://youtu.be/RS8rtrdASg4 


