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INTRODUCCIÓ 

El període d’entreguerres del segle XX 
fou una etapa de gran afluència 
d’artistes i intel·lectuals d’avantguarda 
a les Balears. Són diverses les raons 
que els hi portaven, principalment un 
nivell de vida assequible, el paisatge i 
l’arquitectura.  

Del conjunt de les Illes, Eivissa fou la 
de major acceptació, Mallorca es 
considerava costosa econòmicament i 
més turística, i Menorca era 
possiblement la més desconeguda. 
Una de les fonts principals de difusió 
d’aquets llocs sembla que era la verbal, 
el comentari anecdòtic dels amics en 
els cafès berlinesos i parisencs, que 
precisaven precisant que allí es vivia bé 
amb pocs recursos i fóra del món 
industrial i urbanitzat de l’Europa 
central i del nord. 

Per a molts d’ells partir vers les Illes i 
residir una temporada era una 
necessitat vital d’aïllament i de 
concentració intel·lectual; per altres era 
l’única manera de garantir el seu 
manteniment econòmic; per alguns, 
pocs, fou realment un desplaçament 
turístic en el sentit de conèixer altres 
indrets i altres cultures o, fins i tot, una 
recerca de lloc de feina remunerada.2 
No existeix literatura sobre els motius, 
però d’alguna entrevista, recull biogràfic 
o comentari epistolar se n’extreuen les 
argumentacions. 

La situació socioeconòmica 
d’entreguerres afavoria la fugida 
d’intel·lectuals i artistes plàstics de les 
capitals europees a la recerca de 
territoris propers i de baix cost, i 
aparentment allunyats de la 
conflictivitat política. No sempre 
encertaren: Hans Hartung i la seva 
dona hagueren de partir abans d’hora 
de Menorca perquè es rumorejava que 
eren espies, i Raoul Hausmann i la 
seva parella deixaren Eivissa amb 
urgència per un clima bèl·lic ben 
evident. 

De les Illes, Eivissa reunia bona part 
dels elements que cercaven: era una 
illa de preus baixos, amb una cultura 
material reconeguda fora del seu 
territori com a font de recerques 
científiques (arquitectòniques, 
etnogràfiques, lingüístiques). A més, 
era percebuda i explicada públicament 
com un espai gens industrialitzat, una 
mena d’Arcàdia molt veïna i d’accés 
fàcil (habitualment en tren fins a 
Barcelona, i després vaixell Barcelona-
Palma i Palma-Eivissa).  

Entre els intel·lectuals i artistes que 
resideixen temporalment a Eivissa hi ha 
també fotògrafs i artistes plàstics amb 
càmera que ja gaudien de certa 
projecció en els seus països d’acollida 
o d’origen, i que enregistraran imatges 
del paisatge, l’arquitectura i la cultura 
material local. La dona pagesa 
eivissenca serà un altre dels temes 
més conreats. 

Les raons són diverses. Bàsicament hi 
ha l’interès de captar tant la seva 
manera de vestir, la indumentària, com 
el contrast de les figures amb l’altre tret 
significatiu de l’illa, l’arquitectura. Si 
atenem a alguna referència epistolar i a 
alguna publicació (a tall d’exemple, de 
Florence Henri i Mario von Bucovich), 
també caldria valorar com a motius 



fotogràfics el comportament social o 
actituds de la dona (vinculat a una 
mena d’aura implícita) i, fins i tot, un 
tret formal, el moviment de les seves 
faldes. 

 

L’APORTACIÓ DELS 
INTEL·LECTUALS JEAN SELZ I 
WALTER BENJAMIN 

És segur que l’interès del fotògraf per la 
dona pagesa eivissenca té el punt de 
partida en l’aportació d’escriptors i 
d’intel·lectuals europeus que hi varen 
residir. Alguns fan evident en els seus 
textos la seva admiració. A tall 
d’exemple, l’historiador i crític d’art 
Jean Selz va escriure:  

“Atravesando los campos y los 
pueblos, nos impresionaba la 
belleza y el halo aristocrático de 
las campesinas cuyos andares 
daban a las largas faldas 
plisadas un movimiento especial 
que se explicaba por llevar de 
ocho a diez enaguas 
superpuestas. El número de 
estas enaguas intrigaba a 
Benjamin.”3  

Selz tingué molt bona relació a Eivissa i 
a París amb Walter Benjamin. També 
la mantingué amb Florence Henri i 
segurament amb Giséle Freund, dues 
de les fotògrafes d’avantguarda de qui 
parlarem.  

Walter Benjamin viatjà a l’illa el 1932. 
Féu una estada a Punta des Molí,4 
convidat pel seu amic Felix 
Noeggerath, instal·lat amb la seva 
família a aquesta zona propera a Sant 
Antoni de Portmany. L’any següent 
tornà, amb l’adveniment del terror nazi. 
Així entre abril i setembre de 1933, l’illa 
va ser el primer destí del seu exili 
definitiu.5 Ambdues estades coincidiren 
amb un període crític de la seva vida: 

precarietat econòmica i manca de 
perspectives professionals front a la 
crisi d’Alemanya i l’ascensió del 
nazisme, i finalment l’exili.6 

A Eivissa va escriure alguns dels seus 
assaigs més destacats, narracions i 
cròniques diverses de caràcter 
autobiogràfic, el seu diari i articles que 
publicava en setmanaris i diaris 
alemanys. A més de les consideracions 
de tipus més teòric sobre narrativa, 
literatura i filosofia, entre altres temes, 
Benjamin descrivia amb detall el camp 
eivissenc, els seus paisatges, arbres i 
platges, i parlava dels costums i de les 
feines, com la pesca. Una de les 
tradicions que més li cridà l’atenció va 
ser l’anomenat “festeig”, relacionat amb 
l’activitat dels pretendents d’una dona 
jove. 7   

Eivissa es va convertir en un lloc plàcid 
i retirat, motivador de reflexions més 
personals i íntimes. En una carta a 
l’historiador i filòleg Gershom�Scholem, 
li comenta: 

”...por la disposición del espíritu 
que inspira este paisaje, el más 
intacto que se haya visto 
nunca”.8  

L’illa es presentava com la imatge viva 
del Mediterrani més essencial i arcaic, 
“una estampa que coincide todavía con 
el imaginario romántico de los 
viajeros”.9 Aquests intel·lectuals 
assumien que la societat eivissenca, 
els seus costums i tradicions, no havien 
canviat en segles i que l’illa, per tant, 
no havia conegut gaire el progrés i es 
mantenia intacta. 

En una sèrie de documents i textos, 
Benjamin parla de la dona eivissenca i 
de la seva indumentària. En una carta a 
Gretel Adorno comenta: 



“Pero al lado de estas barcas 
había unas cuantas mujeres, 
enteramente vestidas de negro, 
de las que sólo se veían sus 
caras graves y duras. Se 
hubiera dicho que el milagro de 
su presencia estaba equilibrado 
por la extrañeza de sus 
vestidos, de manera que la 
aguja del tiempo parecía 
haberse detenido y que nada en 
absoluto parecía destacar”. 10  

Benjamin s’interessà per la tradició 
narrativa oral dels pagesos eivissencs, 
que conegué bé, i es va dedicar a 
escoltar i anotar històries locals. A la 
vegada les seves estades coincidiren 
amb els inicis tímids de la industria 
turística, fet que observava amb 
inquietud i recel, per això la seva 
actitud fou crítica davant aquest 
despertar turístic, convençut que 
l’encant de l’illa desapareixeria en uns 
anys.11 En el fons s’hi trobava la crítica 
de Benjamin al progrés en general, que 
considerava còmplice de la barbàrie.12  

Benjamin es relacionà a Eivissa amb 
altres intel·lectuals i artistes, entre ells, 
Jacques Prévert, Gisèle Freund, Albert 
Camus, Pierre Drieu la Rochelle (de qui 
es conserva un retrat fet per Freund), 
Rafael Alberti i María Teresa de León.  

La segona estada a Eivissa el 1933 
significà un nou estatus per a 
Benjamin. Aleshores era ja un exiliat. 
En aquesta etapa, Eivissa rebia més 
turistes i, entre ells, nombrosos nazis. 
Fou un moment crític en molts sentits 
per les dificultats econòmiques i els 
problemes derivats de las relacions que 
mantenia amb els seus antics amics de 
l’illa, que no eren del tot positives. 
Després d’aquesta estada ja no hi tornà 
més. Morí a Portbou el 1940. 

 

 

FLORENCE HENRI 

Fotògrafa d’avantguarda, nascuda a 
Nova York el 1893, estudià pintura a 
Alemanya amb Kurt Schwitters i més 
tard a París, on va conèixer Fernand 
Léger. El 1927 inicià els estudis de 
pintura i fotografia a la Bauhaus, de 
Dessau, sota la direcció de Josef 
Albers i de Moholy-Nagy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1928 instal·là un taller a París i 
treballà com a free-lance. Començà a 
experimentar en el camp de l’autoretrat, 
una de les temàtiques que més 
l’interessà durant la seva etapa com a 
fotògrafa entre 1927 i 1940. A la 
dècada de 1950 realitzarà algunes 
imatges i retrats d’amics, però la 
fotografia deixà de ser la seva activitat 
principal i progressivament la va anar 
abandonant per la pintura. Morí a 
Compiegne el 1982. Les seves 
fotografies es conserven al MOMA de 
Nova York, al Centre Georges 
Pompidou, la Biblioteca Nacional de 

Florence Henri, Femme au 
bord de la mer, fotomuntatge, 
1935, Galleria Martini & 
Ronchetti,  Genova. 



París, i principalment a la Galeria 
Martini & Ronchetti de Gènova (Itàlia), 
entitat que gestiona les seves 
imatges.13   

Als anys vint, quan Henri inicia la seva 
tasca com a fotògrafa, el context social 
de la fotografia i l’art en general té un 
fort caràcter masculí, immers en un 
món burgés on es considera que el lloc 
de la dona és la seva casa. Fins i tot 
tampoc en l’àmbit de l’avantguarda les 
dones no estaven admeses 
obertament. Els integrants del 
moviment surrealista en són un bon 
exemple.  

Amb tot, és possiblement en l’àmbit de 
la fotografia on la dona avança més 
ràpidament i amb força. La modernitat 
fotogràfica deixa de ser considerada un 
mèrit exclusiu dels fotògrafs masculins i 
les fotògrafes adopten un paper 
important en la creació d’un llenguatge 
nou, sobre tot en l’etapa 
d’entreguerres. Els factors que 
empenyen les dones a dedicar-se a la 
fotografia són diversos: possibilitat de 
desenvolupar un treball independent, 
artístic i amb una relativa facilitat de 
maneig gràcies a les noves càmeres 
compactes Rollei o Leica,14 i la difusió 
que anirà adquirint la fotografia gràcies 
a les revistes il·lustrades. Per tant, 
s’obren noves perspectives 
professionals que les dones sabran 
aprofitar. Una de les conseqüències 
d’aquesta necessitat d’afirmació serà la 
realització d’autoretrats, camp 
d’expressió i experimentació per 
Florence Henri, Germaine Krull, Imogen 
Cumningham, Ilse Bing o Lotte Jacobi, 
entre d’altres.15  

 

 

La actitud actitud vital de F. Henri es 
reflecteix en la seva imatge, el seu 
aspecte físic, representatiu de la nova 
dona: els cabells molt curts, vestida 
amb pantalons, sense marcar la cintura 
i amb una cigarreta als llavis.16 Aquesta 
afirmació de la seva pròpia imatge 
l’expressarà a través de multitud 
d’autoretrats, en els quals apareixen 
sovint els miralls.17 

La seva producció es desenvolupa en 
aquest context i s’obre principalment 
vers dos camps: la dona moderna i la 
dona tradicional, que estaria integrada 
per les fotografies de dones 
eivissenques.  

La dona moderna: 

La imatge de la dona nova que 
presenten les fotografies de Florence 
Henri i d’altres fotògrafes 
d’avantguarda vol allunyar-se del tipus 
de dona representada en l’art a finals 
del segle XIX i principi del XX. Una dona 
virtuosa i mare devota a la llar, 
totalment dedicada a la seva família. 
Molts impressionistes, entre ells dones 
com Mary Cassatt i Berthe Morissot 
representaven la dona en interiors 

Florence Henri, Ibiza, 1932, Galleria 
Martini & Ronchetti, Gènova. 



domèstics i dedicades a les seves 
tasques diàries. També hi ha fotògrafes 
que incideixen en aquest tipus d’imatge 
femenina, més tradicional, com  les de 
Gertrude Kasebier.  

La dona nova, al contrari, era seria i 
compromesa, confident i intel·lectual, 
determinada i independent. Aconseguir 
aquesta imatge passava, com s’ha dit, 
per la realització d’autoretrats i de 
retrats d’altres dones, moltes d’elles 
artistes i fotògrafes. Aquestes obres 
coincidien cronològicament amb els 
primers esforços per aconseguir els 
drets socials i polítics de la dona. Henri 
ajudà a redefinir moltes idees sobre la 
condició de la dona.18  

Els seus retrats femenins es presenten 
com un dels més innovadors en la 
Europa de l’etapa d’entreguerres. La 
dona ocupa pràcticament tota la seva 
obra retratista. Les seves innovacions 
es deuen segurament al seu 
aprenentatge a la Bauhaus i a la obra 
d’altres dones artistes com Lucia 
Moholy.19 Segons les seves pròpies 
paraules, el interès de F. Henri pels 
retrats femenins es centrava en 
“l’extracte dels efectes totals”. Malgrat 
tot, altres aspectes, com la plasticitat, la 
composició i els elements físics de les 
models també eren del seu interès. En 
aquest sentit, els seus retrats femenins 
ens mostren una definició de dona 
moderna, amb una indumentària molt 
relacionada amb l‘estètica “bauhaus”. 
La seva metodologia de treball era 
experimental i utilitzava sovint la 
tècnica del fotomuntatge. 

Curiosament aquesta estètica 
contrastarà amb la imatge que captarà 
de la dona eivissenca, molt més 
tradicional.  

 

La dona eivissenca: 

Florence Henri, gran aficionada al 
viatges, començarà a visitar les Balears 
a la dècada de 1930. Les illes, i més 
concretament Eivissa, es convertiren 
en un dels seus llocs predilectes, ja que 
hi tornà sovint. En una postal dirigida a 
Delaunay, li explica que gaudeix d’una 
platja per ella tota sola i que dur una 
vida agradable és accessible per a 
tots.20 

Henri féu diverses estades a Eivissa i a 
Mallorca: la primera el 1932, 
documentada per una postal des 
d’Eivissa als Delaunay;21 la segona, el 
mateix any, a Mallorca; a l’estiu de 
1933 torna a Eivissa amb Arturo 
Ciacelli, artista futurista italià, amb qui 
també visita Formentera. 

Existeix, certament, una mena 
d’atracció cap al “primitivisme” de les  
Illes Balears. Henri queda fascinada 
per l’espectacle que ofereixen les 
dones eivissenques.22 Les seves 
fotografies són un reflex de la impressió 
que li causaren aquestes figures. 

Durant la Guerra Civil deixà de viatjar a 
les Illes, per tornar a reprendre el 
viatges cap a la dècada de 1950. El 
1951 va fer dues estades a Eivissa: la 
primera a Sant Antoni i l’altra a Santa 
Eulàlia, documentades per la seva 

Florence Henri, Mujeres de Ibiza, 1932, 
Galleria Martini & Ronchetti, Gènova  



correspondència amb Franciska 
Klausen.23 En les cartes inclou dibuixos 
de l’arquitectura eivissenca i alguna 
figura femenina, tot afegint el 
comentari: “Éste es el traje más bello 
del mundo”.24 El 1959 realitzà un altre 
viatge documentat a través de les 
seves cartes a Elisabeth Nay-Scheibler. 
Entre 1960 i 1963 féu un viatge cada 
any a les Illes. 

Sembla que la indumentària de les 
dones eivissenques, el seu vestit, 
principalment el de les dones de camp, 
foren l’element que cridà l’atenció 
d’Henri, com també passà amb altres 
intel·lectuals, com Walter Benjamin, o 
fotògrafes com Gisèle Freund. De fet 
són molts els que parlen de la seva 
elegància i singularitat.  

 

 

 

Per això, les fotografies que Florence 
Henri realitzà a Eivissa són tan 
diferents en concepte de les seves 
imatges d’avantguarda fetes a París. 
Són molt més tradicionals, les 
documenta amb els seus capells, xals, 
ventalls i les seves grans faldes. En 
certa manera mostren un món primitiu 

que només sobrevivia a l’illa i que a 
Europa era un element totalment 
exòtic. Aquest seria tal vegada el terme 
que definiria aquestes imatges: 
exotisme.  

Per tant, es pot dir que a la obra 
fotogràfica de Florence Henri s’hi 
contraposen dues mirades diferents: la 
d’avantguarda, en els fotomuntatges, i 
la tradicional, en els retrats de les 
dones eivissenques. En la primera 
uneix cossos femenins nus sobre 
paisatges fotografiats, alguns d’ells a 
Eivissa; en la segona, la composició, 
l’enquadrament són molt més clàssics. 

De Florence Henri es conserven onze 
fotografies de Baleares, de les quals sis 

són fotografies de dones vestides amb 
la seva indumentària tradicional. 

  

GISÈLE FREUND 

L’alumna de Florence Henri i amiga de 
Walter Benjamin,25 Gisèle Freund, 
visità les Illes el 1933, en un viatge de 
vacances, poc després de fugir de 
Frankfurt i instal·lar-se a París. Al 
contrari d’Henri, es considerà una 
aficionada a la fotografia i no es 
plantejà mai la seva feina com a 
professional ni va voler crear un estil 
propi: “Una fotografia, deia, nunca 

Florence Henri, Mujeres de 
Ibiza, 1932, Archivo Florence 
Henri, Galleria Martini & 
Ronchetti, Gènova 

Florence Henri, Mujeres de Ibiza, 1932, 
Galleria Martini & Ronchetti, Gènova  



puede expresar más de lo que el 
fotógrafo ve”.26 La seva obra però no es 
pot deslligar de la seva vida, ja que 
sempre considerà que la fotografia es 
podia utilitzar per a mostrar i interpretar 
el destí de la societat.27 

En arribar a Eivissa també es va sentir 
interessada per la imatge arcaica de la 
societat local. Per això la intentà copsar 
amb les seves tradicions ancestrals, 
típiques del lloc, tant en la indumentària 
com en l’àmbit urbà i arquitectònic. 
Com Benjamin, intuïa que tot això no 
podia durar eternament i que en un 
futur no molt llunyà tot canviaria i l’illa 
experimentaria una transformació. 

En relació amb el seu treball fotogràfic, 
les seves imatges d’Eivissa delaten la 
influència d’Eugène Atget, amb la seva 
minuciositat arqueològica que vol 
conservar tot allò en perill de 
desaparició. També com Florence 
Henri, la seva mirada a la dona 
eivissenca és tradicional i cerca 
ressaltar el contrast dels vestits 
femenins rics a davant les façanes 
rústiques dels edificis.28  

Freund s’interessava pel passat històric 
de l’illa. En certa manera, tal com va fer 
Atget a París, decidí aturar el temps 
amb la seva càmera. Bàsicament 
l’interessaven els aspectes sociològics 
d’allò que fotografiava fossin persones 
o llocs. De fet és una característica de 
la seva fotografia.29 I més encara quan 
es tractava d’un lloc nou i desconegut 
per ella com era Eivissa.   

Les seves fotografies de l’illa se 
centren en la vida quotidiana del lloc. A 
diferència de F. Henri i R. Hausmann 
no s’interessa per aspectes tècnics 
com la llum, sinó pel contrast entre els 
personatges retratats i l’arquitectura 
que els emmarca. Las figures humanes 
es relacionen amb les façanes dels 

edificis i els vestits tradicionals 
destaquen davant de l’arquitectura de 
vegades deteriorada. Amb aquestes 
imatges vol demostrar l’allunyament 
d’aquest món del de les capitals 
europees.30  

Un punt en comú amb les imatges 
eivissenques d’Henri és la captura de 
l’instant furtivament. A la dona 
eivissenca, en aquells moments, no li 
agrada que la fotografiessin. Encara 
mantenien idees ancestrals, no 
entenien què era una fotografia i ho 
veien com una màgia desconeguda. 
Per això, s’amagaven de la càmera, es 
tapaven la cara o es giraven 
d’esquena. Normalment, són grups de 
dones que passegen pel carrer, en dies 
festius i, per tant, amb els seus vestits 
més vistosos i engalanades amb les 
seves millors joies (la “prendada”). 
Giséle Freund capta de vegades 
imatges solitàries de dones en 
carrerons, però sempre són imatges 
robades, ja que la persona fotografiada 
no se n’adona. 

 

RAOUL HAUSMANN 

Hausmann representa també l’artista 
d’avantguarda que per motius polítics 
fuig de l’Alemanya nazi. Les raons per 
traslladar-se a Eivissa són semblants a 
les de molts d’alemanys i estrangers 
que s’instal·laren a l’illa: el fet que 

Giséle Freund, Eivissa, 1933, Agència 
Nina Bescow, París 



Eivissa s’hagués mantingut preservada 
en un cert primitivisme, la seva relativa 
proximitat al Mediterrani i el baix cost 
de la vida.31 Hausmann s’integrà d’una 
manera bastant curiosa a la comunitat 
eivissenca, una comunitat tradicional i 
conservadora malgrat ser un artista 
d’avantguarda i tenir unes relacions 
personals molt avançades i liberals per 
aquell temps.32 

�

Es va convertir en el principal 
investigador i difusor de l’arquitectura 
tradicional eivissenca. Per això, 
fotografia exhaustivament l’arquitectura 
del camp, la casa tradicional des d’un 
punt de vista empíric, amb una visió 
quasi científica però a la vegada 
motivat per la seva estètica. Un interès 
molt semblant al d’altres artistes o 
arquitectes com Josep Lluís Sert.�

Al mateix temps també féu retrat, i de 
manera molt més exhaustiva que Henri 
o Freund. El recull de les seves 
fotografies crea un autèntic catàleg 
antropològic i social de l’home i la dona 
eivissencs. Els fotografia en la intimitat, 
al carrer, en les feines tradicionals, 
durant les seves festes, tocant música 
o cantant. Les seves fotografies no són 
“robades”, són retrats on els eivissencs 

fan un posat. D’altres són grups de 
dones amb la indumentària tradicional, 
com a “La processó” (1934), realitzada 
des d’un punt alt, amb multitud de 
dones situades d’esquena, tot 
ressaltant els seus mocadors i els 
vestits de festa.  

Un altre camp que desenvolupa Raoul 
Hausmann és la fotografia d’objectes 
quotidians i artesanals. Li agraden les 
seves línies depurades, les formes i els 
volums simples. Per tant, en conjunt la 
seva tasca fotogràfica representa un 
mètode sistemàtic de documentació 
dels aspectes que de l’illa li interessen. 
En aquest sentit les seves fotografies 
són més properes a la tradició 
documentalista d’August Sanders o de 
Walker Evans i hi trobem un estil 
objectiu i formalista.33 

�

Hausmann va produir entre 1933 i 1936 
una obra sorprenent, desconcertant a 
la mirada de l’historiador ortodox.34 Els 

Raoul Hausmann, La processó, 1934, 
Archive Raoul Hausmann, Musée 
Départamental d’Art Contemporain de 
Rochecouart 

Raoul Hausmann, Dona eivissenca 
jove cantant, 1934, Archive Raoul 
Hausmann, Musée Départamental 
d’Art Contemporain de Rochecouart 



eivissencs no varen conèixer el 
Hausmann dadaista, sinó un alemany 
fascinant que estimava la vida, 
fotografiar, ballar i cantar.35 La seva 
tasca era més propera a la d’un 
antropòleg, etnòleg, arqueòleg i 
arquitecte, així com poeta i fotògraf: un 
artista i investigador global més que un 
artista d’avantguarda. Com a tal, va 
experimentar moltes formes 
d’expressió: de la pintura al 
fotomuntatge i el collage, l’escriptura, la 
dansa, el teatre, la fotografia i la 
arquitectura, però el treball realitzat a 
l’illa va més enllà de posicions 
estètiques d’avantguarda. Tal vegada 
la influència de la societat arcaica i 
tradicional, així com els escrits de 
Walter Benjamin influenciaren aquesta 
peculiar mirada d’Hausmann.36  

 

MARIO VON BUCOVICH 

Mario von Bucovich és tal vegada el 
més desconegut d’aquests artistes 
propers a l’avantguarda que 
s’instal·laren a Eivissa. D’origen croat, 
va residir uns quants d’anys a Viena i a 
Berlin. A l’inici dels anys trenta es 
traslladà a Espanya. El 1932 exposà a 
Palma i el 1933 a la Galeria Catalònia 
de Barcelona i a l’Ateneu de Girona.37 
Les seves fotografies il·lustraren 
algunes guies turístiques de Mallorca i 
d’Eivissa entre 1934 i 1936. En 1936 es 
va traslladar a Nova York i 
posteriorment a Mèxic, on morí.  

El 1932 residí una llarga temporada a 
Mallorca, des d’on viatjà a Menorca i a 
Eivissa. L’impacte que Eivissa li 
produeix el porta a escriure un article a 
la revista Esplai, (1934) en què parla 
dels tres elements que més el varen 
impressionar: la dona eivissenca, la 
seva arquitectura singular i “la visión 
imborrable de las Vedres” (sic).38 Parla 

de la dona com una bellesa serena i 
quasi bíblica. Creu que encara no han 
entrat a la vida moderna i la seva 
bellesa està plena d’una cultura antiga 
encara no desfigurada per les 
exageracions de la civilització. El seu 
major orgull és vestir a la manera 
tradicional d’una manera noble i 
pintoresca. Així diu:  

“El diumenge és el seu gran dia, 
aquest dia regnen amb els seus 
somriures graciosos i 
enigmàtics. Les veiem davant 
de les esglésies blanques, de 
línies pures. Sempre amb els 
vestits tan originals, de tons 
senzills i obscurs, embolicades 
amb els seus mocadors clars i 
multicolors [...]. Les seves 
figures formen un contrast 
emocionant entre les cases 
blanques, el paisatge pintat de 
verd i la terra fèrtil de color 
sèpia clar.” 

Bucovich queda impactat pels mateixos 
elements que impressionaren a Henri i 
a Freund: l’elegància de la vestimenta 
de la dona, la seva visió arcaica i el 
contrast dels seus colors a 
l’arquitectura despullada de l’illa. Com 
Hausmann, la seva mirada és també la 
del documentalista, la que enregistra la 
vida quotidiana i els costums de l’illa. 

 

 

Mario von Bucovich [atribuït], 
Eivissa, 1932. Museu de Mallorca. 



DENISE BELLON 

Es fa difícil tancar el text sense fer una 
petita referència a Denise Bellon, 
fotògrafa francesa lligada al moviment 
surrealista. El 1934 fundà amb el 
fotògraf Pierre Boucher l’agencia 
Alliance Photo (1934-1940), en la qual 
col·laboraren durant algun temps 
Cartier-Bresson i Robert Capa. La seva 
producció més coneguda correspon a 
l’etapa en què fotografia les 
exposicions surrealistes de 1938 i les 
fotografies de viatge a Finlàndia, 
Marroc i altres països africans. Bona 
part del seu fons es conserva a Les 
films de l’équinoxe – Fonds 
photographique Denise Bellon.  

El 1935 (possiblement també el 1936) 
viatjà a Eivissa on enregistrà algunes 
imatges. En una de les més 
conegudes, mostrava una dona 
eivissenca vestida amb el vestit 
tradicional baixant una de las costes 
des de Dalt Vila. Aquesta imatge es 
repetiria sovint en altres fotògrafs com 
Paco Gómez, Josep Planas i Muntanyà 
i Toni Catany.  

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

La tendència general que es reconeix 
en les imatges d’aquests fotògrafs 
d’avantguarda és curiosament una 
mirada tradicional, tal volta influència 
de l’entorn i de la societat que es 
trobaren a l’illa en la dècada dels anys 
trenta.  

Són imatges que han perpetuat una 
icona de la dona eivissenca, 
principalment copsada amb la seva 
vestimenta tradicional de festa, la seva 
“prendada”, sense mirar la càmera i 
emmarcada per l’arquitectura 
tradicional eivissenca.  

Aquesta icona es converteix en 
fàcilment recognoscible des del punt de 
vista de la difusió de la imatge de l’illa.  
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