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1. Teories per a l'anàlisi de la fotografia: els autors del
«cànon»

1.1. La perspectiva realista: la fotografia com a retrat de la

realitat

Des de la presentació del daguerreotip el 1937, el mitjà fotogràfic ha estat ob-

jecte de nombroses teories crítiques i reflexions tant sobre les seves possibili-

tats, naturalesa i particularitats com sobre el seu lloc dins del camp artístic.

La diversitat d'usos i abastos de la fotografia ha fet que aquesta ocupi espais

heterogenis dins de diferents disciplines d'arts, humanitats i ciències socials i

naturals, per la qual cosa és difícil situar-la com a mitjà de reproducció en un

únic espai tant des de la pràctica com des de la teoria. Els debats han unit la

reflexió sobre la tecnologia en el marc d'un sistema de producció determinat

amb idees sobre la visió, la visualitat, la imatge, la representació o la relació

entre la fotografia i la realitat. Què és la fotografia, què és una fotografia i què

és la imatge fotogràfica no són preguntes necessàriament sinònimes. Per con-

tra, entre la seva consideració com a document que il·lustra un procés històric

determinat, per exemple, i la seva consideració com a obra artística o petjada

material del passat, per esmentar algunes de les seves múltiples dimensions,

hi ha tanta distància conceptual que es fa necessària l'ordenació de diferents

punts de vista per a poder entendre les moltes cares de la fotografia, sovint,

no obstant això, compatibles. Efectivament, la multiplicitat de suports i usos

converteixen la seva teorització en un debat necessàriament transversal que,

al seu torn, forma part de debats més amplis relacionats amb determinades

tendències polítiques i filosòfiques segons l'època.

Des dels seus primers anys i de manera molt primerenca, un dels aspectes que

més s'ha discutit i constituït com la seva diferència amb altres formes de repre-

sentació, és la relació de la fotografia amb la realitat, és a dir, amb el referent:

el que la càmera té davant i la condició ontològica de la fotografia en el marc

d'aquesta relació. Pensem que el que va cridar l'atenció llavors, i com a tal es va

anunciar com el seu principal mèrit i aportació a la ciència després d'una sèrie

d'intents previs i de sistemes de reproducció mecànics que es poden considerar

precedents (com la càmera obscura o el fisionotraç), va ser la seva capacitat de

reproduir, amb una fidelitat extrema, el que fos que es col·loqués davant de

l'objectiu. Aquest conjunt teòric ocupat d'aquest suposat realisme i les seves

implicacions, que malgrat l'avenç de la discussió segueix sent central (la dis-

cussió sobre com de real és la realitat fotogràfica) és el que Philippe Dubois va

anomenar «la fotografia com a mirall del real», i tindria en l'escriptor Charles

Baudelaire i, cent anys més tard, André Bazin, dos dels seus teòrics principals.

Bibliografia

Philippe�Dubois. El acto fo-
tográfico. De la representación
a la recepción (pàg. 21).
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Comencem pel principi: en relació amb la crítica d'art, els inicis no van ser

fàcils per a la fotografia. L'ànsia i anhel d'una mimesi exacta que captés fidel-

ment la realitat culminava les intencions de la pintura (al mateix temps que

les posava en joc), però aquesta versemblança extrema va portar molt aviat les

primeres crítiques, especialment en la seva comparació amb l'art. Al comença-

ment, la fotografia estava en una cruïlla entre l'art, la ciència i el comerç, quel-

com que no va deixar indiferent a l'esperit romàntic de la primera meitat del

segle XIX. Charles Baudelaire, imbuït en aquest esperit, va criticar de manera

molt dura la nova tecnologia perquè va considerar que aquesta s'apartava radi-

calment de l'ideal artístic que tenia la seva qualitat principal en la imaginació.

A la Revue Française, en particular en el Saló de 1859, Baudelaire va publicar el

text «El público moderno y la fotografía», en què criticava el narcisisme de la

societat francesa. En una sentència molt citada, l'escriptor va afirmar que:

«Un Déu venjador ha atès els precs d'aquesta multitud. Daguerre va ser el seu messies.
I llavors diu: "ja que la fotografia ens dona totes les garanties desitjables d'exactitud (ai-
xò creuen, els insensats!), l'art és la fotografia". A partir d'aquest moment, la societat im-
munda es va precipitar, com un sol Narcís, a contemplar la seva imatge trivial sobre el
metall. Una bogeria, un fanatisme extraordinari es va apoderar de tots aquests nous ado-
radors del sol» (Baudelaire, pàg. 232).

De manera retrospectiva i mirant-ho des de l'actualitat, podem dir que Bau-

delaire no va ser un visionari dels usos de la fotografia des del camp artístic,

encara que sí que reconeixia la seva utilitat per a la ciència:

«Si es permet que la fotografia supleixi l'art en algunes de les seves funcions aviat, gràcies a
l'aliança natural que trobarà en la neciesa de la multitud, ho haurà suplantat o corromput
totalment. És necessari, per tant, que compleixi amb el seu veritable deure, que és el de
ser la servent de les ciències i de les arts, però la molt humil serventa, el mateix que la
impremta i l'estenografia, que ni han creat ni suplert la literatura. […] Però si se li permet
envair el terreny de l'impalpable i de l'imaginari, en particular aquell que solament val
perquè l'home li afegeix la seva ànima, llavors ai de nosaltres!» (Baudelaire, pàg. 233).

Bibliografia

Charles�Baudelaire. «El pú-
blico moderno y la fotogra-
fía». A: Salones y otros escritos
sobre arte (pàg. 21).

Considerant que la fotografia va trigar a veure reconegut el seu lloc en el camp

de l'art (i pensem que encara avui se segueix discutint sobre la seva presència

en col·leccions de museus i el seu lloc en l'entramat del sistema artístic), no

és d'estranyar que un nou mitjà que va revolucionar completament les tèc-

niques de representació causés controvèrsia. No obstant això, aquesta època

primerenca es caracteritza, sobretot, per la divisió d'opinions sobre aquest as-

sumpte, ja que davant de les paraules de Baudelaire sorgien celebracions com

les d'Edgar Allan Poe, qui pensava que la ciència era «la font de la imagina-

ció» (Kriebel, pàg. 7) i que no empobria el treball artístic, sinó més aviat tot

el contrari. Altres perspectives situaven la fotografia no solament com a part

dels avenços científics vuitcentistes sinó en la seva relació amb la naturalesa,

com mostren expressions com ara el títol del projecte de Henry Fox Talbot The

Pencil of Nature (Kriebel, pàg. 8). La «escritura de la luz» connotava que era la

naturalesa qui processava la imatge fotogràfica, per sobre de la mateixa tecno-

logia, la qual cosa ja avança certes qüestions ontològiques d'aquesta sobre la

relació que s'establia entre qui feia la fotografia i l'aparell, que més tard estaran

al centre dels debats de les ciències socials i els mitjans de comunicació.

Bibliografia

Sabine�T.�Kriebel. «Theories
of Photography: A Short His-
tory». A: Photography Theory
(pàg. 3-49).
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Portada de The Pencil of Nature, de Henry Fox Talbot, (1844). Font: https://es.wikipedia.org/wiki/El_lápiz_de_la_naturaleza#/
media/File:The_Pencil_of_Nature.jpg

Lluny d'esgotar el debat, un cop la fotografia va anar guanyant terreny a altres

usos en el camp artístic, la discussió sobre el realisme de la fotografia no es va

detenir. Un segle després de Charles Baudelaire, el crític de cinema André Bazin

la reprenia en un altre dels textos canònics de la teoria de la fotografia, buscant

la formulació d'una teoria que pogués il·luminar les diferències o especificitats

pel que fa a la imatge en moviment, és a dir, el cinema. Per a Bazin, el que

defineix la fotografia és el desig de retenir el pas del temps:

«Aquestes ombres grises o de color sèpia, fantasmagòriques, gairebé il·legibles, ja no són
els tradicionals retrats de família, sinó la presència torbadora de vides detingudes en
la seva durada, alliberades de la seva destinació, no pel prestigi de l'art, sinó en virtut
d'una mecànica impassible; perquè la fotografia no crea –com l'art– l'eternitat, sinó que
embalsama el temps; es limita a sostreure-ho de la seva pròpia corrupció» (Bazin, pàg. 29).

Bibliografia

André�Bazin. «Ontología de
la imagen fotográfica». A:
Qué es el cine? (pàg. 23-30).

https://es.wikipedia.org/wiki/El_l�piz_de_la_naturaleza#/media/File:The_Pencil_of_Nature.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_l�piz_de_la_naturaleza#/media/File:The_Pencil_of_Nature.jpg
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El temps i la memòria travessaran moltes de les teories que estudiarem; la

fotografia és la imatge d'alguna cosa que va ser i que, d'alguna manera, torna a

estar davant nostre. A «Ontología de la imagen fotográfica», Bazin afirmava1:

«La fotografia, posant punt final al Barroc, ha alliberat les arts plàstiques la seva obsessió
per la semblança. Perquè la pintura s'esforçava en va a crear una il·lusió i aquesta il·lusió
era suficient en l'art; mentre que la fotografia i el cinema són invencions que satisfan,
definitivament i en la seva mateixa essència, l'obsessió del realisme» (Bazin, pàg. 26).

Bazin situava aquest realisme com quelcom que caracteritzava la fotografia pel

que fa a la pintura:

«Siguin quines siguin les objeccions del nostre esperit crític, creurem en l'existència de
l'objecte representat, re-presentat efectivament, és a dir, fet present en el temps i a l'espai.
La fotografia es beneficia, amb una transfusió de la realitat de la cosa, de la seva repro-
ducció» (Bazin, pàg. 28).

Un altre teòric francès, Roland Barthes, ens pot servir de pont entre aquesta

idea de temporalitat i centralitat del referent de la fotografia en la seva teorit-

zació i l'anàlisi de la fotografia com a discurs. La seva obra La cámara lúcida és,

sens dubte, un dels títols fonamentals sobre la teoria de la fotografia, que lliga

la semiòtica amb la perspectiva realista de la fotografia segons la qual el món

és el referent real immediat.

1.2. Semiòtica i anàlisi del discurs fotogràfic

Aquesta secció abasta, de manera molt sintètica, els punts principals dels te-

òrics i teòriques de la fotografia considerats canònics: Charles Sanders Peirce

(qui en realitat no es va ocupar de la fotografia però ha estat molt influent),

Rosalind Krausss, Walter Benjamin, Roland Barthes i Susan Sontag. Encara que

les seves aportacions són molt més àmplies i tenen implicacions més enllà

d'aquesta qüestió, els unirem aquí per a parlar sobre la construcció del signi-

ficat de la imatge a partir de la relació que hi ha o s'estableix entre aquesta i el

seu referent, entenent que la fotografia té darrere un discurs determinat que

no és necessàriament explícit.

En aquesta relació, sens dubte, un dels conceptes més influents en l'anàlisi

de la fotografia és la noció d'«índex» encunyada en relació amb el signe per

Charles Sanders Peirce i, posteriorment, aplicada a la teoria de la fotografia per

Rosalind Krauss per a referir-se a fotografies de formes artístiques que eclosio-

naven en els anys setanta amb el land art o el body art. En aquest sentit, Peirce

estableix tres dimensions del signe segons sigui la relació d'aquest amb el re-

ferent: el símbol, la icona i l'índex. En la icona, s'estableix una relació de sem-

blança entre tots dos i hi té una relació directa, per exemple, un pantocràtor

cristià és una icona de Crist; en el símbol, la relació s'ha establert en consens

amb diferents agents però no és necessàriament directa, com és el cas del lo-

gotip d'una empresa; en el cas de l'índex, la relació que té és de continuïtat i

(1)És interessant assenyalar que Du-
bois situa Bazin en la tendència
que anomena «la fotografia com
a petjada de la realitat», però la
reconeix com a frontissa entre el
discurs de la mimesi i aquest. Per
l'estructura desenvolupada aquí es-
tà en aquesta primera secció, però
potser és bo recordar que les te-
ories i, sobretot, la seva posterior
interpretació, no es poden reduir
sempre en una única categoria.
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no és directa com en el cas de la icona, com veurem a continuació amb algun

exemple. La fotografia té una relació amb la realitat i el seu referent tant com

a icona com a índex. Com hem dit, ens centrarem en aquest últim.

Quan mirem una fotografia el referent no és necessàriament el que veiem, sinó

el que precisament reconeixem en la imatge gràcies al nostre coneixement pre-

vi, que a més no és universal. Un clàssic exemple d'això podria ser l'empremta

dactilar, que sabem té a veure amb la presència i existència d'una persona que

ha estat aquí prèviament; o una fotografia en què veiem fum al fons, per la

qual cosa reconeixem immediatament la presència d'un incendi. Una qüestió

interessant d'aquest concepte és com es pot utilitzar per a una creació artísti-

ca o documental, però també per la possible manipulació del missatge d'una

imatge mitjançant discursos o mitjançant la intervenció en la imatge. Per a

comprendre millor aquesta idea, cal observar una de les fotografies més cele-

brades de l'extensa sèrie realitzada pel fotògraf nord-americà Edward S. Curtis

dels pobles originaris nord-americans i publicada a The North American Indian.

En aquesta, dos homes posen a la seva botiga mirant fixament la càmera. La

fotografia es va publicar com veiem en la primera fotografia. No obstant això,

si mirem la segona imatge, veiem que un rellotge ha estat eliminat mitjançant

un retoc fotogràfic posterior al revelat. Lluny de ser una simple anècdota, pen-

sem en com aquesta «desaparició» afecta el significat de la imatge i què signi-

fica la «manipulació de l'índex». Mentre que la primera imatge denotava la

participació dels pobles originaris d'Amèrica del Nord en un sistema econòmic

i cultural transformat per la colonització i l'ús de rellotges llavors moderns,

l'editor de les fotografies de Curtis o el mateix fotògraf preferia un altre mis-

satge: més exòtic, menys global, més nostàlgic, imbuït en la manipulació de

l'experiència dels fotografiats a mida del públic a què anaven destinades les

fotografies.

Edward S. Curtis, In a Piegan Lodge (sense editar), ca. 1910. Font: https://www.loc.gov/item/2003652798/

https://www.loc.gov/item/2003652798/
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Edward S. Curtis, In a Piegan Lodge (editada), ca. 1911. Font: http://www.criticalcommons.org/Members/jwernimo/clips/in-a-
piegan-lodge-1

Aquesta relació de continuïtat és el que s'ha referit Philippe Dubois com els

«discursos de la petjada» en aquesta sèrie de teòrics. Per a Walter Benjamin,

autor de Pequeña historia de la fotografía, de 1931, i La obra de arte en la era de su

reproductibilidad técnica, la inscripció està ancorada en el significat de la imatge

i la seva rellevància resideix en el mateix moment de la seva invenció: la tensió

resideix precisament en la relació entre l'art i la fotografia. La fotografia, que

Benjamin considera una ruptura en la història comparable a la invenció de la

impremta, no obstant això, va més enllà del real i s'avança a Roland Barthes

quan diu que en una imatge fotogràfica la imatge no denota únicament el

referent sinó també el seu avenir. A més, quant a tecnologia que canvia per

complet la mateixa noció de l'art i la representació, es produeix una transfor-

mació en la forma de percebre el món. A La obra de art en la era de su repro-

ductibilidad técnica, introdueix el concepte d'«aura» per a referir-se a aquesta

tensió entre l'art i la fotografia que ha creat una bretxa entre aquestes atès que

l'art ha perdut la seva condició sagrada. Diu Benjamin sobre la destrucció de

l'«aura» que caracteritza l'obra d'art:

«I és indubtable la diferència que hi ha entre la reproducció, tal com està disponible
en revistes i noticiaris, i la imatge. La unicitat i la durabilitat estan tan estretament con-
nectades entre si en aquesta com la fugacitat i la repetibilitat en aquella. L'extracció de
l'objecte fora de la seva cobertura, la demolició de l'aura, és la rúbrica d'una percepció
el sentit per l'homogeni del món de la qual ha crescut tant que la retorna capaç, gràci-
es a la reproducció, de trobar l'homogeni fins i tot en allò que és únic. Així és com es
manifesta en el camp del visible allò que en el camp de la teoria es presenta com un
increment en la importància de l'estadística. L'orientació de la realitat cap a les masses i
de les masses cap a aquesta és un procés d'abastos il·limitats, el mateix per al pensar que
per al mirar» (Benjamin, pàg. 48).

Bibliografia

Walter�Benjamin. La obra de
art en la era de su reproductibi-
lidad técnica.

http://www.criticalcommons.org/Members/jwernimo/clips/in-a-piegan-lodge-1
http://www.criticalcommons.org/Members/jwernimo/clips/in-a-piegan-lodge-1
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L'escriptora i filòsofa nord-americana Susan Sontag atén les implicacions po-

lítiques de la fotografia en un sentit ampli a Sobre la fotografía, que recull sis

assajos publicats entre 1973 i 1977, en un context no solament de la culmina-

ció de les lluites civils, sinó també de l'anomenada «crisi de la representació»

en les albors de la teoria postcolonial i les teories de gènere. Per a aquesta, la

fotografia «és abans de res un ritu social, una protecció contra l'ansietat i un

instrument de poder» (Sontag, pàg. 18). La fotografia és una elecció, una visió

parcial del món i del fotògraf; Sontag apunta moltes qüestions importants en-

torn de les quals reflexionar si ens dediquem a la fotografia des de la pràctica,

i molt especialment els projectes de tipus documental.

Sontag avança algunes qüestions que tractaran una mica més de deu anys des-

prés Allan Sekula i John Tagg, en la seva consideració que la fotografia té una

potencialitat política però que no es pot desvincular de l'exercici del poder

quan diu, per exemple, que «fotografiar és apropiar-se del fotografiat. Significa

establir amb el món una relació determinada que sembla coneixement i, per

tant, poder» (pàg. 14). El fotògraf interpreta el món, però Sontag no té cap

condescendència amb el que aquest pot fer, fins al punt de comparar la foto-

grafia, en què és potser un dels seus fragments més coneguts, amb la caça:

«No obstant això, hi ha alguna cosa depredadora en l'acció de fer una foto. Fotografiar
persones és violar-les, ja que les veu com mai no es veuen a si mateixes, les coneix com
mai no es poden conèixer; transforma les persones en objectes que poden ser posseïts
simbòlicament. Així com la càmera és una sublimació de l'arma, fotografiar algú és come-
tre un assassinat sublimat, un assassinat tou, digne d'una època trista, atemorida» (Son-
tag, pàg. 24).

Per a Sontag, la càrrega política d'una fotografia no pot activar la consciència

tret que hi hagi una actitud predisposada a això, però també pot construir una

consciència nova. Les fotografies en si mateixes no expliquen res, encara que

siguin activades de moltes maneres segons el context, des d'una mena d'estat

de somni a una reacció de tipus polític. No obstant això, Sontag és molt crítica

en determinats moments amb les possibilitats de la fotografia:

«El que determina la possibilitat de ser afectat moralment per les fotografies és l'existència
d'una consciència política rellevant. Sense política, les fotografies de l'escorxador de la
història simplement es viuran, amb tota probabilitat, com a irreals o com a cops emoci-
onals desmoralitzadors» (Sontag, pàg. 28).

Per a Roland Barthes, d'altra banda, «la fotografia porta sempre el seu referent

amb si» (pàg. 33). La idea de la mort, en ple duel per la seva mare, recorre

La cámara lúcida, publicat originalment en francès el 1980. Barthes s'havia

interessat en treballs anteriors en la teoria del lingüista Ferdinand de Saussure,

qui va estudiar el llenguatge com un sistema tancat i el seu funcionament com

alguna cosa basada en la relació entre el signe, el significat i el significant.

Tres anys després de la seva obra Mitologías, en què ja tractava l'assumpte de

la fotografia, va traslladar les seves reflexions sobre la semiologia i el 1961

va publicar el seu article «El mensaje fotográfico», en què estableix la seva

consideració de la imatge fotogràfica com una «petjada del real», una mena
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d'accident o registre d'un fenomen natural en què el missatge està denotat en

el signe. El missatge connotat de la fotografia és, per contra, dependent de la

nostra càrrega cultural.

A La cámara lúcida, Barthes buscava l'«essencial de la fotografia» conjuminant

les seves eines conceptuals de la psicoanàlisi i la semiologia, clarament mar-

cat pel duel (i avantsala de la seva pròpia mort), sense el qual és impossible

comprendre el nostàlgic i personal del text, que aborda l'experiència privada,

propera, de la fotografia més que la seva dimensió social o el seu lloc entre els

mitjans de masses. Barthes «inverteix més la subjectivitat i misteri al·lucinatori

de l'experiència fotogràfica» (Kriebel, pàg. 20) en una cerca oberta del temps

perdut, del que ja no hi és. Per tant, una de les seves idees principals seria que

la relació entre la fotografia i el seu referent és inseparable (la fotografia és

necessàriament analògica), i es vinculen en una relació temporal característi-

cament fotogràfica [una fotografia és l'emanació del referent, un «certificat de

la presència» (Barthes, pàg. 134)]. Per a Barthes, enfront del signe, el noema

(contingut de la fotografia) és una «emanació del passat»:

«El que la fotografia reprodueix a l'infinit ha tingut lloc una sola vegada: la fotografia
repeteix mecànicament el que mai més no es podrà repetir existencialment. En aquesta,
l'esdeveniment no se sobrepassa mai per a accedir a una altra cosa: la fotografia sempre
remet al corpus que necessito al cos que veig, és el particular absolut, la contingència
sobirana, mat i elemental, el tal (tal foto i no la foto), comptat i debatut, la touché, l'ocasió,
la trobada, el real en la seva expressió infatigable» (Barthes, pàg. 29).

Els conceptes més citats de La cámara lúcida són les distincions que l'autor fa

entre l'studium i el punctum d'una fotografia, sent el primer un signe codificat

i el segon no. Ho explicarem amb un passatge força llarg però que considerem

de gran valor, del mateix Barthes, sobre les fotografies de la guerra de Nicara-

gua:

«La meva regla era suficientment plausible com per a intentar nomenar (hauré de fer-ho)
aquests dos elements que la seva copresència establia, segons semblava, la mena d'interès
particular que jo tenia per aquestes fotos.

El primer, visiblement, és una extensió d'un camp, que jo percebo força familiarment en
funció del meu saber, de la meva cultura; aquest camp pot ser més o menys estilitzat,
més o menys aconseguit, segons l'art o la sort del fotògraf, però remitent sempre a una
informació clàssica: la insurrecció, Nicaragua, i tots els signes de l'una i l'altra: combatents
pobres, vestits de civil, carrers en ruïnes, morts, dolor, el sol i els pesats ulls indis. Milers
de fotos estan fetes amb aquest camp i, per descomptat, per aquestes fotos puc sentir
una mena d'interès general, emocionat de vegades, però l'emoció del qual és impulsada
racionalment per una cultura moral i política. El que jo sento per aquestes fotos sobresurt
d'un afecte mitjà, gairebé d'un ensinistrament. No trobava, en francès, cap paraula que
expressés simplement aquesta mena d'interès humà; però en llatí aquesta paraula crec
que sí que existeix: és l'studium, que no vol dir, o almenys no immediatament, l'estudi,
sinó l'aplicació a una cosa, el gust per algú, una sort de dedicació general, certament
delerosa, però sense una agudesa especial. Per mitjà de l'studium m'interesso per moltes
fotografies, sia perquè les rebo com a testimoniatge polític o perquè les assaboreixo com a
quadres històrics bons: però és culturalment (aquesta connotació està present a l'studium)
com participo dels rostres, dels aspectes, dels gestos, dels decorats, de les accions.

El segon element ve a dividir (o escandir) l'studium. Aquesta vegada no sóc jo qui el va a
buscar (de la mateixa manera que investeixo amb la meva consciència sobirana el camp
de l'studium), és aquest que surt de l'escena com una fletxa i ve a punyir-me. En llatí hi
ha una paraula per a designar aquesta ferida, aquesta burxada, aquesta marca feta per un
instrument punxegut; aquesta paraula m'aniria molt millor ja que també em remet la idea
de puntuació, atès que les fotos de què parlo estan en efecte com puntejades, de vegades
fins i tot clapejades per aquests punts sensibles; precisament aquestes marques, aquestes
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ferides, són punts. Aquest segon element que ve a pertorbar l'studium l'anomenaré punc-
tum; ja que punctum també és: burxada, foradet, taca petita, tall petit, i també casualitat.
El punctum d'una foto és aquest atzar que en aquesta em despunta (però també em llasti-
ma, em punyeix)» (Barthes, pàg. 57-59).

Unint aquesta emanació del referent a què ens referíem amb aquesta doble

presència de l'studium i el punctum, Barthes comenta a La cámara lúcida el retrat

del condemnat a la forca Lewis Payne, i diu:

«La foto és bella, el noi també ho és: això és l'studium. Però el punctum és: morirà. Jo
llegeixo al mateix temps: això serà i això ha estat; observo horroritzat un futur anterior
en què el que es ventila és la mort» (Barthes, pàg. 146).

Alexander Gardner, Retrato de Lewis Payne antes de su ejecución, 1865. Font: http://loc.gov/pictures/resource/cwpb.04208/

1.3. Perspectiva instrumental

La teoria fotogràfica de Susan Sontag enllaça en alguns punts clau amb el que

podríem anomenar perspectiva instrumental, especialment quan aquesta as-

senyala que «les fotografies van ser posades al servei d'institucions de control

importants, sobretot la família i la policia» (Sontag, pàg. 31). Alguns autors,

a què podríem vincular clarament amb la filosofia de Michel Foucault quant

al control que exerceixen els estats i la criminalització de subjectes determi-

nats de la societat, han establert des de la teoria les funcions repressives que

aquests poden exercir per mitjà de la fotografia com una de les eines poten-

cials del que el filòsof francès va anomenar «microfísica del poder». Aquesta

http://loc.gov/pictures/resource/cwpb.04208/
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manifestació del poder implica el pas de l'exercici espectacular i hipervisible de

l'absolutisme monàrquic a un que té lloc en totes les parcel·les quotidianes, en

ocasions invisibles o difícils d'identificar. La imatge, la representació i el dret

a aquesta és una d'aquestes parcel·les. En aquesta línia, i separats únicament

per un any en les seves publicacions, John Tagg i Allan Sekula són dos dels

exponents principals d'una postura que situa la pràctica fotografia com alguna

cosa susceptiblement alineada a la repressió estatal que Foucault va analitzar

en obres com Vigilar y castigar. Això suposa, entre d'altres idees, una negativa a

l'estetització de la fotografia, i la situa, en el cas de Sekula, com una mercaderia

més del sistema capitalista (Kriebel, pàg. 28), l'eclosió de la qual en el segle XIX

és paral·lela al colonialisme i a la creació o desenvolupament d'institucions

repressives, com ara presons o hospitals psiquiàtrics, o ciències i disciplines,

com per exemple l'antropologia i la criminologia, que van utilitzar la fotogra-

fia per a la classificació de persones principalment dels anomenats col·lectius

subalterns: negres, dones, persones llegides com a malaltes mentals… Per tant,

per a tots dos el significat de la fotografia està lligat a les relacions de poder i

a les institucions productores d'imatges.

Mentre que el retrat burgès atorgaria al fotografiat un context, un estatus so-

cial, un sentit de pertinença de classe, els subjectes subalterns són desproveïts

de tot context i poder; són controlats per mitjà d'una sèrie de pràctiques que

instrumentalitzen la fotografia per a l'exercici d'aquesta violència física i sim-

bòlica. I en aquest sentit, la fotografia és creadora d'una estètica que, arrelada

en el paraigua de l'objectivitat (pseudo)científica del segle XIX, s'estén fins a

l'actualitat situant, i d'aquí la importància de conèixer l'emissor d'una imatge,

persones en llocs molt distants de l'espectre social. Pensem en una fotografia

de carnet o un retrat robot. Malgrat ser expressions visuals assumides, tenen

a veure originalment amb una sèrie d'estudis que estableixen una relació ja

inseparable entre les noves formes de control i la fotografia.

Allan Sekula va publicar el 1986 «The Body and the Arxive», text d'una gran

influència en la teoria de la fotografia. Per a Sekula, la fotografia té una funció

«honorífica i repressiva» al mateix temps:

«Ens veiem, doncs, davant un sistema doble: un sistema de representació capaç de fun-
cionar tant honoríficament com repressivament. Aquesta doble operació és més que evi-
dent en les obres de retratisme fotogràfic. D'una banda, el retrat fotogràfic fa extensiva,
accelera, popularitza i degrada una funció tradicional. Aquesta funció, de la qual es pot
dir que va prendre la seva primera forma moderna al segle XVII, és la de proporcionar la
presentació cerimonial del jo burgès. La fotografia va subvertir els privilegis inherents a
l'acte del retrat, però sense un equilibri més extens de les relacions socials aquests privi-
legis es podrien reconstruir sobre noves bases. És a dir, es podia assignar a la fotografia
un paper adequat dins d'una nova jerarquia del gust. D'aquesta manera, les convencions
honorífiques van estar en condicions de proliferar de dalt a baix. Al mateix temps, el
retrat fotogràfic va començar a jugar un paper que cap retrat pictòric no podria haver
exercit de la mateixa manera precisa i rigorosa. Aquest paper va derivar, no d'una tradició
de retrat honorífic, sinó dels imperatius de la il·lustració mèdica i anatòmica. Així, la
fotografia va començar a establir i delimitar el terreny de l'alter, a definir tant l'aspecte
general (la tipologia) i el cas particular de desviació i patologia social» (Sekula, pàg. 137).
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El retrat fotogràfic situa l'individu en una classe social. És per això que enfron-

ta el retrat burgès, que està inserit en la construcció d'una determinada iden-

titat de grup, al retrat criminal, que distancia i alteritza el que es consideren

en un moment històric patologies socials de manera repressiva. Sekula vincula

la fotografia al sistema panòptic de vigilància d'una societat polaritzada entre

la defensa de la propietat privada i la protecció d'aquesta d'una forma de cri-

minalitat ja no únicament reprimida, sinó construïda en paral·lel a discursos

sobre la seva reeducació. La fotografia, així, uneix aquests dos extrems en les

seves funcions honorífica i repressiva i, per a dir-ho amb major claredat, si-

tua uns individus com a «inferiors» i uns altres com a «superiors». En aquest

punt, Sekula estableix un paral·lelisme entre això i la creació d'un arxiu, un

tema molt discutit des de les ciències socials i els estudis culturals i entès com

una tecnologia de poder al servei dels poders de l'estat. Sekula es refereix a

una mena d'arxiu social en què els integrants d'aquesta comunitat són cate-

goritzats i ordenats, i mitjançant l'ordenació utilitària de la qual es pretén in-

terpretar la societat. L'«archivo general» inclou tots els cossos i es va recolzar

en la fisiognomia i la frenologia, disciplines caracteritzades per la creació de

taxonomies que es van posar de moda a les últimes dècades del segle XIX i que

utilitzaran la fotografia com a eina bàsica: «Ambdues compartien la creença

que la superfície del cos, i especialment el rostre i el cap, eren portadors dels

signes externs del caràcter interior» (Sekula, pàg. 140). El cos i la llei, com va

explicar Foucault, són inseparables en aquesta perspectiva repressiva, crimi-

nalitzadora i de control del segle XIX. I mentre que és una eina burocràtica i

del poder, participa de la creació de l'arxiu estatal que ha estat analitzat des de

la literatura crítica com un instrument fonamental en la creació de discursos

hegemònics. En aquest sentit, Sekula interpreta aquesta lectura realista de la

fotografia de què pretenia un reflex fidel de la realitat, amb la relació entre el

cos i el poder. Alphone Bertillon i Francis Galton, qui van investigar els usos

de la fotografia al servei de la policia i la criminologia, serien els paradigmes

d'aquesta idea. Sekula realitza, a «El cuerpo y el archivo», un recorregut per

a científics i teòrics que van establir les bases per a la concepció de l'home

en un ordre social determinat, situant el context de les primeres dècades de

la fotografia i altres formes de creació d'arxiu socials en fotògrafs com August

Sander o Walker Evans.
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Alphonse Bertillon, mètode d'identificació d'orelles, 1887. Font: http://anatomybox.tumblr.com/post/170206622985/
oddmanoutphx-the-bertillon-system-of-criminal

Trenta anys després de la seva publicació el 1988, és difícil expressar l'impacte

que en l'anàlisi de la fotografia va tenir John Tagg i The Burden of Representation:

Essays on Photographies and Histories (en espanyol, El peso de la representación).

Es tracta d'un conjunt de set assajos en què Tagg, molt proper a Sekula en al-

gunes qüestions, va analitzar el desenvolupament de la fotografia en paral·lel a

la consolidació de l'estat modern i al servei de les seves institucions, l'autoritat

de les quals està prèviament validada, impregnant el significat de la imatge

com la veritat. La perspectiva de Tagg pot ser útil per a pensar l'estat modern

occidental, però també representacions realitzades en el marc del colonialisme

o formes de representació vigents en l'actualitat, com poden ser les fotografies

oficials requerides per a la documentació destinada a identificar-nos o les fo-

tografies que es repeteixen insistentment en els mitjans de comunicació sobre

les persones migrants a la frontera sud d'Europa.

Tagg rebutja la idea de Roland Barthes que la fotografia està íntimament vin-

culada al seu referent real i la seva condició d'emanació d'aquest:

«Hem de veure que cada fotografia és el resultat de distorsions específiques i significatives
en tots els sentits, que fan que qualsevol relació amb qualsevol realitat anterior sigui
alguna cosa summament problemàtica i plantegi la qüestió del nivell determinant de
l'aparell material i de les pràctiques socials dins de les quals té lloc la fotografia» (Tagg,
pàg. 8).
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No hi ha un significat inherent sinó que, per a Tagg, sota la influència princi-

palment de Michel Foucault i Louis Althusser, en la seva anàlisi de les relacions

de poder en el context de l'estat, el significat de la fotografia està validat per

aquestes pràctiques socials i institucions. La fotografia no atén a una veritat

prefotogràfica, sinó que construeix una veritat; fora de la seva història no té

significat, no «emana», com diria Barthes, res i, per tant, la relació indicial de

la fotografia és fràgil i variable. La realitat del referent no és l'única: hi ha el

sistema discursiu en què una fotografia s'emmarca i que també és real, però

Barthes va ignorar el context històric d'una imatge.

«Un argument central d'aquest llibre serà que el que Barthes anomena "força constativa"
que és un resultat històric complex exercit per les fotografies solament dins d'unes cer-
tes pràctiques institucionals i unes relacions històriques concretes, la investigació de les
quals ens allunyarà d'un context estètic o fenomenològic» (Tagg, pàg. 11).

Encara que segons Tagg les relacions de poder són el lloc que en tot cas pro-

dueix el significat de les imatges, no és que negui les múltiples formes de re-

sistència sinó més aviat considera que altres espais de significats no estan va-

lidats culturalment. La teoria abocada en els articles que conformen El peso de

la representación apunten a «un intent de trencar amb els mètodes ahistòrics

d'anàlisi textual sense caure en una interpretació reduccionista de la relació

de les pràctiques culturals pel que fa a les relacions socials econòmiques i po-

lítiques i pel que fa a l'estat» (Tagg, pàg. 42).

No obstant això, Tagg no considera aquestes relacions monolítiques, sinó que

pretén il·luminar la complexitat d'aquests processos considerant que la càme-

ra no és neutral i que les representacions estan summament codificades. En

l'anàlisi del retrat a què està dedicat el primer assaig del llibre, l'autor situa

aquesta forma de representació com una mercaderia que emmarca la imatge

en un sistema de producció capitalista que uneix la seva finalitat com a eina

de construcció de la identitat individual i la de la identificació social, en el

marc de l'ascens de les classes mitjana i burgesa que gradualment s'anaven

distanciant de les classes subalternes, en una relació molt directa amb Sekula.

També aborda la qüestió de l'arxiu i la producció de «veritats» i proves jurídi-

ques, però estén aquestes formes de control a altres usos de la fotografia. Per

exemple, el control de la població en l'intent de control de les barriades de

Leeds o en la construcció per mitjà de la fotografia de models de vida quoti-

diana (família, relacions, etc.) per part d'institucions, com desenvolupa amb

l'exemple de Russell Lee, o el poder d'institucions museístiques com el MOMA

de Nova York i The Family of Man, en una crítica al control dels significats de la

fotografia documental per part dels museus en el context de la Guerra Freda.
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Russell Lee, Clients de la Farm Security Administration a casa, 1939. Font: https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/
work/8227/

1.4. Cap a una filosofia de la fotografia, de Vilém Flusser

En les últimes pàgines de Hacia una filosofía de la fotografía, llegim: «Així, la

tasca d'una filosofia de la fotografia consisteix en qüestionar els fotògrafs res-

pecte de la seva llibertat i investigar la seva cerca de llibertat» (Flusser, pàg. 74).

L'escriptor i filòsof txec però instal·lat a Brasil, Vilém Flusser, qui va dedicar

gran part de la seva obra a les relacions entre la tècnica i cultura i la teoria de

la comunicació, es va preguntar sobre les bases conceptuals i filosòfiques de la

fotografia per a pensar no únicament què podia fer, sinó què eren les imatges

tècniques produïdes per màquines i intervingudes per l'acció de persones. Fins

i tot sent part dels autors considerats com el cànon de la teoria de la fotografia

(juntament amb els textos clàssics de Barthes, Bazin, Sontag, Krauss, Bourdieu,

etc.) i reconeguda la seva rellevància, la seva Hacia una filosofía de la fotografía,

publicat el 1983, és potser un dels textos menys llegits a les escoles d'art fins a

l'època recent, tal vegada per trobar-se fora del circuit Estats Units-França que

domina la teoria clàssica de la fotografia. Per a Flusser, la història d'Occident

estava separada per dos moments que funcionen com una frontera: la invenció

de l'escriptura i la invenció de les màquines capaces de generar imatges tècni-

ques. Flusser analitza la fotografia per mitjà de diversos conceptes: la mateixa

imatge, els aparells (que transformen els fenòmens en informació codificada,

també lluny de Barthes), el programa i la informació per a intentar establir, o

almenys assentar les bases, una atenció a la fotografia des de la seva dimensió

ontològica i epistemològica. El seu text comença així:
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«Aquest assaig es basa en la hipòtesi que la civilització humana ha experimentat dos
moments de canvi fonamentals des del seu començament. El primer va ocórrer al voltant
de l'última meitat del segon mil·lenni aC i es pot definir com la "invenció de l'escriptura
lineal". El segon –de què som testimonis– es pot anomenar "la invenció de les imatges
tècniques". Tal vegada hi va haver altres moments de canvi en el passat remot, però van
escapar de la nostra observació.

Aquesta hipòtesi planteja la possibilitat que la civilització –i, per tant, l'existència huma-
na– estigui a punt de patir un canvi estructural bàsic. Amb aquest assaig s'intenta fer més
evident aquesta possibilitat» (Flusser, pàg. 9).

El món no és el necessàriament real i, per tant, Flusser no veu en la fotografia

una representació: és la fotografia, en l'era tecnològica en què la nostra expe-

riència està intervinguda per les màquines, el que és real, a mig camí entre

la projecció i la il·lusió. Encara que ni ho ignora ni ho rebutja, Flusser no se

centra tant en l'«índex» com en els «símptomes» en un moment (els anys vui-

tanta del segle XX) en què també estava tenint lloc un procés de «desmateri-

alització» de les imatges, que migraven del paper a la pantalla (per exemple,

les fotografies realitzades per satèl·lit), en què la importància i la capacitat de

l'aparell eren inseparables de la imatge resultant. Aquesta transició a la imatge

immaterial és, per al filòsof, una «revolució cultural» autèntica.

Una altra de les seves aportacions va ser l'ús del terme màgia per a referir-se als

«programes» en l'anomenada era posthistòrica per a comparar aquesta relació

amb la del mite i la màgia de l'època històrica. En la seva definició d'imatge

des de la seva perspectiva filosòfica, la vincula amb la idea de la màgia, tal com

món és conegut per mitjà de les imatges i, per tant, el nostre coneixement

d'aquest no és lineal com planteja el coneixement del món mitjançant la his-

tòria. Dit d'una altra manera i en les seves pròpies paraules, «les imatges són

mediacions entre l'home i el món» (Flusser, pàg. 12).

La teoria de Flusser opera en l'interstici entre la història de l'art i la teoria dels

mitjans, més a prop de teòrics com Donna Haraway que d'altres teòrics de la

fotografia en la mesura en què qüestiona el control i la llibertat del fotògraf

a l'hora de realitzar les imatges a causa que la seva tasca està supeditada a les

possibilitats de l'aparell, al programa i a les condicions tècniques que deter-

minen el que pots i no pots fer. Això ho situa en relació amb el corrent del

posthumanisme com a metodologia de les ciències socials que veurem més

endavant, però també veiem que algunes tendències s'uneixen de manera cir-

cular quan ens recorda el «llapis de la naturalesa» de Talbot. Després de la de-

finició de què entén per imatge, Flusser defineix la imatge tècnica en el segon

capítol del seu llibre i distingeix la seva especificitat de les imatges prèvies a

la reproducció tecnològica: «De nou històricament, i en el sentit ja indicat, a

les imatges tradicionals se les pot anomenar prehistòriques, i a les imatges tèc-

niques, posthistòriques. Ontològicament, les imatges tradicionals signifiquen

fenòmens; les imatges tècniques signifiquen conceptes. Desxifrar les imatges

tècniques implica la lectura de la seva posició» (Flusser, pàg. 17). Flusser rebut-

ja l'objectivitat de les imatges tècniques, les situa com una il·lusió i adverteix
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de l'actitud acrítica davant aquestes considerant que també són simbòliques,

fins i tot més que les imatges tradicionals, conceptes (el discurs teòric es tras-

llada a una superfície) respecte al món exterior:

«El factor és la caixa negra. De fet, el procés codificador de les imatges tècniques ocor-
re dins d'aquesta caixa negra, i tota crítica de les imatges tècniques ha de concórrer a
l'"esclariment" de l'interior d'aquesta caixa negra» (Flusser, pàg. 19).

Si les imatges tradicionals i les tècniques són diferents pel que fa a la lectura

que els donem els espectadors és perquè pertanyem a un altre moment de

la consciència històrica, però per a Flusser el simbòlic de l'obra d'un pintor

roman en el simbòlic que produeix l'aparell. En el capítol dedicat precisament

a la seva definició de l'aparell, aclareix aquesta postura quan separa aquests de

les màquines. Les màquines «treballen» i transformen el món, però els aparells

(l'epistemologia de què resideix a preparar) transformen el significat del món.

El fotògraf, en aquest sentit, és el «funcionari» de l'aparell: la seva funció és

fer-lo funcionar (Flusser, pàg. 28). Tornant al context que hem comentat, el

sorgiment o eclosió de les imatges digitals, serà el programa el que permet

realitzar les fotografies. La condició cultural que envolta el fotògraf està en

l'acte de fotografiar, però llavors caldria preguntar-se quina realitat produeix

la imatge fotogràfica:

«En aquest sentit, la distinció tradicional entre el realisme i l'idealisme és superada per la
fotografia: el món "exterior" no és el "real"; tampoc no ho són els conceptes "interns" del
programa de l'aparell; el "real" és la imatge tal qual» (Flusser, pàg. 36).

Formem part d'un univers fotogràfic. Rebem i produïm imatges constantment.

Reprenent la procedència disciplinar de Flusser de la teoria de la comunica-

ció i dels mitjans (va col·laborar amb autors com Marshall MacLuhan), aquest

apunta al fet que aquestes imatges, no obstant això, són redundants i pregunta

com fer que aquestes estiguin carregades d'informació malgrat aquesta redun-

dància. Aquest seria el gran repte del fotògraf i defineix l'«univers fotogràfic»

com «un mitjà per a programar una conducta retroalimentadora en la societat

en funció d'un joc de combinacions» (Flusser, pàg. 65). Això convida a una

crítica de la societat postindustrial, ja que considera que, en última instància,

l'univers fotogràfic converteix «l'home i la societat en autòmats» (Flusser, pàg.

65).

Tancant el llibre, Flusser proposa un repte per mitjà del pensament filosòfic:

desmuntar la idea que ha suggerit en les seves pàgines que l'home no és en-

terament lliure.
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«Quan considerem els conceptes bàsics –imatge, aparell, programa, informació– desco-
brim que tots tenen com a fonament comú el retorn etern. Les imatges són superfícies
sobre les quals es desplaça la mirada fins a tornar repetides vegades al punt de partida. Els
aparells són joguines que executen repetidament els mateixos moviments. Els programes
són jocs que combinen els mateixos elements una vegada i una altra. La informació és
una sèrie de configuracions improbables que han emergit de la tendència cap a la proba-
bilitat, i que tendeixen repetidament a tornar allí. Així, amb aquests quatre conceptes, ja
no ens trobem amb un context històric lineal en què res no es repeteix mai i en què tot
tenia una causa i produïa un efecte. El territori on ara estem situats no pot admetre més
les explicacions causals, sinó únicament les funcionals. Hem d'acomiadar-nos de la cau-
salitat i, emulant Cassirer, dir: "Descansa, descansa, volgut estimat". Qualsevol filosofia
de la fotografia ha de tenir en compte el caràcter no històric, posthistòric, del fenomen
que constitueix el seu objecte» (Flusser, pàg. 72).
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2. Un mitjà, moltes disciplines

2.1. Debats sobre la fotografia en el camp de l'art

Tant des de la pràctica com des de la teoria, la distinció de diferents discipli-

nes des de les quals s'ha pensat la fotografia no té com a objectiu ni escollir

ni tancar-se en el mateix àmbit, sinó precisament reivindicar el caràcter mul-

tidisciplinari (fins i tot, indisciplinat) de l'estudi de la imatge fotogràfica i en-

tendre que tant l'específic com el potencial d'aquesta és que es relaciona amb

molts aspectes del coneixement. Una fotografia pot ser un document, una

il·lustració, una prova científica, una peça de museu… La fotografia és, per

definició, un mitjà sense una disciplina única, alguna cosa que ja anunciava

la diversitat d'usos des de la seva invenció; es caracteritza pel fet que, per a

pensar-la, és necessari el contagi entre la història i la ciència, l'art i les ciènci-

es socials, els estudis visuals i l'antropologia, etc. A més, l'època postmoderna

es caracteritza, entre d'altres coses, per la no definició dels gèneres, amb la

qual cosa aquest debat és encara més movedís. Més enllà d'un camp d'anàlisi

o reflexió, també podríem distingir no únicament disciplines sinó diferents

tipus de «mirades fotogràfiques» que requereixen que posem la nostra atenció

en uns factors més que en uns altres, segons sigui el nostre interès o camp

d'estudi. Aquí ens centrarem en els aspectes que incideixen de manera especial

en la pràctica fotogràfica artística i documental.

Les fronteres entre les disciplines no són, per tant, fixes, ja que, a més dels

diferents usos i intencions del fotògraf, estan en el camp en què aquestes cir-

culen. La consideració de la fotografia en el camp de l'art no té solament a

veure amb un conjunt d'intencions de tipus estètic, sinó també amb els debats

sobre la seva inclusió en el camp i la seva museïtzació. Com a moments clau

en aquesta consideració de la fotografia com a art, en destacarem tres: el pic-

torialisme, les avantguardes artístiques i el paper del Museum of Modern Art

de Nova York (MoMA) i, breument, com dialoga la fotografia amb els mitjans

artístics lligats a la desmaterialització de l'obra d'art.

Des de la seva presentació a París el 1839, precisament tant davant dels mem-

bres de l'Acadèmia de les Ciències com dels de l'Acadèmia de les Arts de Fran-

ça, François Arago va definir la fotografia com un gran avenç «per al progrés

de les ciències i les arts», vaticinant un estatus que conciliaria ambdues… no

sense una certa controvèrsia. Estant l'art immers en la cerca del realisme i la

representació fidel de la realitat, la fotografia va arribar a punt per a la crea-

ció d'un debat sobre el seu futur i també el de la pintura. Mentre que uns la

celebraven com un art en tota regla, altres veus crítiques com Baudelaire, a

qui hem vist en el capítol anterior, no serien tan favorables a l'hora de com-

parar l'art amb la fotografia, precisament perquè per a aquest la imaginació
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definia la creació artística i veia en la fotografia un invent de la representació

i la reproducció mecàniques. Una tecnologia que podia ser coadjuvant a l'art,

però no un art en si mateix. No obstant això, si d'una banda amb el temps el

moviment pictorialista pretenia vincular la pintura i la fotografia fent evident

la influència de la primera sobre la segona i, per tant, la seva permeabilitat

estètica, la fotografia també desmantellaria la mateixa noció de la pintura afa-

vorint l'experimentació plàstica, especialment des de les avantguardes.

Com va escriure Walter Benjamin a La obra de arte en la época de su reproduci-

bilidad técnica, la fotografia va canviar per complet la noció de la peça artística

quan va desaparèixer «l'aura» amb què la vinculava tradicionalment en la his-

tòria de l'art. En efecte, la possibilitat de realitzar còpies deixava al descobert la

necessitat de repensar l'art. Però abans, el moviment pictorialista va optar per

inspirar-se directament en la pintura per a crear una fotografia que sense cap

dubte atengués les seves inquietuds estètiques tradicionals, creient que com

més s'asssemblés formalment a la tradició pictòrica, menys es dubtaria de la

seva condició artística.

Oscar Rejlander, Los dos caminos de la vida, 1857. Font: https://metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=
%7B36d81705-241d-4934-ab02-fd7c8dbbb3e5%7D&oid=294822

Els fotògrafs pictorialistes, que tindrien com a precursors fotògrafs com Oscar

Rejlander, Henry Peach Robinson o Julia Margaret Cameron, i entre els quals

podríem destacar a Peter Henry Emerson i Edward Steichen, o a Espanya, a

José Ortiz Echagüe, no buscaven retratar la realitat, sinó que mantenien la im-

portància de la imaginació a què s'havia referit Baudelaire i la plasmaven en

posades en escena amb una referència a la pintura molt directa. Henry Peach

Robinson va escriure el 1869 el text «Propósito pictorial en la fotografía», en

què problematitzava aquesta relació mitjançant consells tècnics com el posi-

tivat combinat, que podien donar al fotògraf eines perquè els seus resultats

fossin propers a la pintura quant a la composició. En llocs com Viena, Londres

o París es van formar clubs i societats fotogràfiques que organitzaven exposi-

cions i editaven revistes en què argumentaven sobre la fotografia com a forma

artística.

https://metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7B36d81705-241d-4934-ab02-fd7c8dbbb3e5%7D&oid=294822
https://metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7B36d81705-241d-4934-ab02-fd7c8dbbb3e5%7D&oid=294822
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Com va escriure A. D. Coleman:

«La fase inicial d'aquesta lluita va tenir més a veure amb l'antagonisme defensiu de
l'establishment del món de l'art cap a la fotografia que amb les actituds dels professionals
i del públic cap al mitjà. Al públic general sempre li ha interessat mirar fotografies, fins
i tot (potser, sobretot) fotografies no certificades com a art. El problema mai no ha estat
la falta de públic, sinó més aviat la negació de determinats tipus d'inventius, com ara el
prestigi, el poder i els diners» (Coleman, pàg. 129).

Per a Coleman, la figura clau dels intents dels fotògrafs de defensar la foto-

grafia des de la demostració de les seves possibles qualitats estètiques va ser

Alfred Stieglitz, director de Camera Notes. Després del seu pas per alguna cosa

propera al pictorialisme, Stieglitz es va decantar per l'experimentació visual

més radical (Coleman, pàg. 130), fins a decidir-se finalment per la straight pho-

tography (fotografia directa), de gran impacte en la fotografia que, no obstant

això, s'oposava en certa manera a la fotografia estetitzada. Les qualitats estèti-

ques i l'experimentació plàstica van trobar, en les avantguardes artístiques, un

nou espai des del qual reformular el lloc de la fotografia en el camp de l'art.

Encara que la fotografia també va experimentar de forma autònoma, podem

dir que aquesta es va deslligar de la realitat (o millor, de la seva representació)

durant les avantguardes artístiques, en què va participar com una tècnica més.

Com diuen María José Mulet i Miguel Seguí:

Bibliografia

A.�D.�Coleman. «El método
dirigido. Notas para una defi-
nición». A: Efecto real. Deba-
tes posmodernos sobre fotogra-
fía.

«En aquest període es produeix un canvi del sistema de referències ideològiques i con-
ceptuals, de fonts d'inspiració, de materials, de recursos expressius, de sistemes de difusió
i d'àmbits de creació; en línies generals, un canvi paradigmàtic que en la fotografia va
significar, sobretot, la ruptura amb la tradició. D'una banda, una ruptura amb la seva
condició convencionalment mimètica, deixa de ser el mirall del món, amb tota una his-
tòria de representació i mimesi a la seva esquena, per a ser susceptible de provocar i de
crear una altra realitat, independent de l'habitual; de l'altra, una ruptura amb el seu desig
de ser art, d'aconseguir el mateix estatus que la pintura, és a dir, s'allibera del corrent
pictorialista que imperava en el mitjà» (Mulet i Seguí, pàg. 281).

En aquest moment, també es comença a pensar en la fotografia des del punt

de vista teòric de la mà d'historiadors com Benjamin i artistes com Lazlo

Moholy-Nagy, que va experimentar amb tècniques fotogràfiques sense càme-

ra després d'entendre la fotografia com «l'acció de la llum sobre una super-

fície sensible» (Mulet i Seguí, pàg. 283). En definitiva, aquest moment es

caracteritza pel fet que la fotografia és absorbida pels diferents moviments

d'avantguarda:

«Com assenyala Lázsló Moholy-Nagy, "en una era industrial com la nostra, la diferència
entre l'art i el que no ho és, entre l'artesania manual i la tecnologia mecànica, ja no és
absoluta. La pintura, la fotografia, la cinematografia i els efectes de llums ja no poden
ser gelosament separats els uns dels altres". Amb tot, podem parlar d'una fotografia futu-
rista, vorticista, dadaista, constructivista, surrealista, ja que és possible extreure de cada
avantguarda fotogràfica uns trets específics» (Mulet i Seguí, pàg. 284).

Bibliografia
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László Moholy-Nagy, FGM-217 Untitled, 1927, Moholy-Nagy Foundation. Fonts: http://www.ideelart.com/module/csblog/
post/293-1-laszlo-moholy-nagy.html i https://moholy-nagy.org

Des de la seva inauguració el 1929, la tasca del MoMA de Nova York en aquest

debat seria crucial en el reconeixement de la fotografia com a art, especialment

des de l'exposició organitzada per Beaumont Newhall Photography 1839-1937

(Phillips, pàg. 58). L'exposició reconeixia la fotografia de les avantguardes com

a part del relat històric de l'art que el MoMA va assentar per mitjà del seu

model curatorial. Però encara que a Newhall, qui va organitzar una trentena

d'exposicions sobre fotografia al museu, no li preocupés tant mantenir el debat

entre la fotografia artística i altres usos, no és un debat que s'esgotés en absolut

en les parets del museu novaiorquès:

«D'altra banda, la insistent defensa de Newhall de la fotografia com a art va provocar
l'hostilitat oberta d'aquesta part de la premsa fotogràfica que afirmava parlar en nom
de milions d'afeccionats de la nació: el departament va ser titllat d'"esnob", "presump-
tuós" i acusat d'estar embolicat en "boires esotèriques". A la llum del desig del museu
d'aconseguir fons per a la seva expansió a mitjan anys quaranta, la declaració de John A.
Abbot, vicepresident de la junta directiva, segons el qual el MoMA buscava activament el
"suport de la indústria fotogràfica i el seguiment ampli i devot de la fotografia", va des-
pertar sens dubte la preocupació de Newhall. Així s'expressava Newhall en una declaració
posterior: "De sobte el director em va dir que la junta directiva havia decidit nomenar
director de fotografia a Edward Steichen. El coneixia força bé i el respectava com a per-
sona, però no veia que poguéssim treballar junts. Era així de senzill. Els meus interessos
es bolcaven cada vegada més cap a l'art de la fotografia; els seus, cap a l'ús il·lustratiu
de la fotografia, en concret cap a la influència sobre les grans masses de gent"» (Phillips,
pàg. 67).

Paradoxalment, serà quan, unes dècades després, la fotografia acompanyi no-

ves formes artístiques que apunten a la desmaterialització de l'obra (com el

land art, el happening, la performance…) i els serveixi per a fer de les seves obres

alguna cosa perdurable (o enregistrable i, per tant, museïtzable), quan la foto-

grafia entri definitivament en el camp artístic. Serà aquest mitjà el que mate-

rialitzarà aquest conjunt d'obres que qüestionen el sistema i serà en aquesta

unió que la fotografia entri en el circuit de galeries i museus.
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http://www.ideelart.com/module/csblog/post/293-1-laszlo-moholy-nagy.html
http://www.ideelart.com/module/csblog/post/293-1-laszlo-moholy-nagy.html
https://moholy-nagy.org
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2.2. Els estudis visuals i la fotografia

Els estudis visuals tenen per objecte d'estudi la cultura visual. José Luis Brea

formulava la transformació disciplinar com el pas de la «història de l'art», en-

tesa com la història dels artistes i de les pràctiques artístiques, a la «història de

les imatges», en què situava l'espectador al centre però que al mateix temps

desborda els gèneres i suports en què es transmeten o difonen. Aquesta disci-

plina està relacionada amb el sorgiment dels estudis culturals en l'àmbit aca-

dèmic i la consideració de la imatge com a part d'un comportament social,

que va trobar en la filosofia i l'antropologia uns altres dels seus pilars comple-

mentaris. Els estudis visuals aborden el que es coneix com a «visualitat», que a

manera d'introducció definirem com la «construcció social del visual» i els su-

ports que contemplen poden ser l'art, el cinema, la publicitat, la televisió i, per

descomptat, la fotografia. No únicament la fotografia artística o documental,

sinó també l'amateur, publicitària, etc. Dit d'una manera més senzilla, totes les

imatges que ens envolten –especialment després de la revolució digital– fan

que la fotografia sigui una part diària de les nostres vides. Brea sintetitzava així

les diferents dimensions que abasta aquest debat sobre els estudis visuals:

«Hi ha per això una gran amplitud de dimensions compromeses en aquest debat apassi-
onant: des de les pròpiament estètiques i crítiques a les de la funció antropològica de la
imatge en les societats actuals, des de la renovació en profunditat de les metodologies
analítiques –i la irrupció dels estudis culturals en el camp de la visualitat és un fet ja tan
indefugible com irreversible– fins a la necessària reorganització acadèmica-universitària
dels "estudis visuals", des del debat sobre les dimensions formatives de la cultura visual
fins a la discussió de les seves implicacions socials i polítiques, des de la reflexió sobre
el paper de la visualitat en l'organització dels espais de vigilància i articulació de forma-
cions de poder en les societats de control al debat sobre la seva funció com a creadora de
riquesa en les estructures productives de les noves "societats de coneixement", des de la
reflexió sobre la importància de la visualitat quant a la construcció identitària –en els
processos d'individuació i socialització– i de la subjecció, fins a la reflexió sobre el canvi
de paradigma cultural i filosòfic que podria comportar un "gir" que desplacés el centre
de la seva ontologia des del "logos" fins a la imatge, en l'aparició inquietant i suggestiva
d'un nou i pregnant "imagocentrisme"» (Brea, pàg. 6).

Un dels eixos principals dels estudis visuals és la centralitat de l'espectador en

l'anàlisi de les imatges, ja que és considerat com a part d'un temps històric

concret que rep, entén, interpreta i reacciona a les imatges gràcies a tot un se-

guit de construccions culturals. D'altra banda, l'època postmoderna es carac-

teritzaria, segons aquesta disciplina, per la preeminència de la imatge com a

eina humana de comprendre el món.
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Alguns dels teòrics clau dels estudis visuals, a més de Brea en el context es-

panyol, són W. J. T. Mitchell, precursor de la seva teorització en la teoria de

la imatge, Irit Rogoff, Nicholas Mirzoeff, Susan Buck-Morss o Jonathan Crary,

amb qui ens aturarem una mica més en relació amb el seu llibre Técnicas del

observador, ja que aborda específicament la teoria de la fotografia en relació

amb els estudis visuals. Mirzoeff va escriure que la cultura visual «té a veure

amb esdeveniments visuals en què l'usuari busca informació, significat o plaer

en una interfície amb la tecnologia visual» (Mirzoeff, pàg. 6).
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Aquesta idea d'«esdeveniment» és crucial enfront del que tradicionalment ha-

via estat una història de les pràctiques artístiques, ja que situa la imatge com

quelcom central en tot un seguit de processos que tenen lloc quan mirem, i

no la imatge de manera aïllada. Per a Irit Rogoff, el camp de la visió és on es

construeixen els significats i els estudis visuals consideren aquesta centralitat

de la visió i del món visual per a la construcció de significats, i també per a

l'establiment i manteniment d'estereotips de gènere, relacions de poder, etc.

Les fotografies estarien immerses, segons aquesta disciplina acadèmica, en tot

aquest sistema de relacions:

«És aquest qüestionament de les formes en què habitem i, per tant, fem i refem cons-
tantment la nostra cultura que conforma l'escenari de la cultura visual. És una manera
de comprendre que el camp està constituït per almenys tres components. En primer lloc,
hi ha les imatges a què dona vida i són reivindicades per diverses i sovint enfrontades
històries. En segon lloc, hi ha els aparells de mirar que tenim a la nostra disposició que
estan guiats per models culturals com la narrativa o la tecnologia. En tercer lloc, hi ha
les subjectivitats d'identificació o desig o abjecció des de les qual mirem i amb què con-
formem el que mirem» (Rogoff, pàg. 28).

Rogoff també crida l'atenció sobre la «intromissió» del model antropològic

en la història de l'art. Ara explicarem aquesta idea que també ens servirà per

a avançar qüestions de l'apartat següent, per mitjà d'un dels textos de W. J.

T. Mitchell, «Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual». Però abans,

Mitchell va teoritzar a Teoría de la imagen (1994) l'entramat que conformen

les imatges (aquí enllaça amb la teoria dels mitjans i la comunicació) i la seva

relació amb el llenguatge verbal per a comprendre els debats públics i els llocs

de la violència política en l'era contemporània i la postmodernitat. A «Mos-

trando el ver: una crítica de la cultura visual» (2001), fa un compendi dels su-

pòsits bàsics dels estudis visuals i situa el debat en el marc d'una certa ansietat

disciplinar des de l'estètica i la història de l'art. Això ens retorna a una qüestió

que hem apuntat a l'inici d'aquest capítol: hi ha una disciplina acadèmica en

un determinat àmbit (l'acadèmic), però a la pràctica, les fronteres del nostre

acostament a la fotografia no són mai tan estrictes. Mitchell desmunta alguns

«malentesos» sobre la cultura visual per mitjà d'un llistat de «mites» i un altre

de contratesis. D'aquestes últimes, en el cas del nostre tema, la fotografia, en

destaquem tres. En primer lloc, que no es tracta de desplaçar la història sinó

d'incloure en el nostre estudi les pràctiques diàries de «mirar» i «mostrar» com

a pràctiques culturals.

En segon lloc, quelcom que contradiu l'afirmació que hem establert al comen-

çament (quan hem dit que la cultura visual és la construcció social de la visió)

però que explicarem millor:
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«La cultura visual és la construcció visual social, no únicament la construcció social de la
visió. La qüestió de la naturalesa visual suposa, per tant, un assumpte central i inevitable,
juntament amb el paper dels animals com a imatges i els espectadors» (Mitchell, pàg. 26).

I en tercer lloc, que «la tasca política de la cultura visual és exercir la crítica

sense el confort de la iconoclastia» (Mitchell, pàg. 26). Pensem en què es refe-

reix Mitchell unint el segon i el tercer punt. Clarament, es refereix al fet que les

imatges no il·lustren (o no solament); les imatges construeixen. Construeixen
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opinió pública, resistències, submissions; construeixen realitats que, sobre la

base de ser repetides, entren a formar part del nostre imaginari i, per tant, del

nostre món. Això té relació amb tot tipus de fotografies; les nostres fotografies

familiars no solament ens retraten. Han construït i han vist transformar-se el

model de família en si mateix, creen vincles i responen a models previs de

la fotografia familiar, que es veu contagiada per valors que es transmeten en

mitjans com l'art, el cinema o la televisió. No obstant això, Mitchell es deté en

les imatges que es difonen en els mitjans de comunicació i que tenen a veure

amb el poder polític i els conflictes, i aquí enllacem amb un altre dels teòrics

més destacats dels estudis visuals, Nicholas Mirzoeff.

Font: https://sp.depositphotos.com/104609820/stock-photo-vintage-photo-shows-mother-with.html

L'aparell teòric del nord-americà Nicholas Mirzoeff gira en gran manera entorn

de la noció de la «visualitat». La visualitat es distingeix de la visió en què, si

aquesta última es refereix a l'acte fisiològic, la primera té a veure amb la cons-

trucció social. Terme encunyat entorn de 1841 per Thomas Carlyle, suposa

una forma de mirar la història que col·loca l'heroi al centre, capaç de veure el

futur; implica un lloc de privilegi (Mirzoeff, pàg. 56).

Aquesta idea, paral·lela al llenguatge militar («visualitzar el camp de batalla»),

connota que qui té la capacitat d'imaginar, de veure el que està més enllà de

l'abast dels seus ulls, és perquè té una informació a què els subjectes subalterns

no tenen accés. És un lloc de poder. Les terribles fotografies de les tortures re-

alitzades per soldats nord-americans a la presó iraquiana d'Abu Ghraib no te-

nen qualitats estètiques en si mateixes, ni únicament una funció documental.

Ens parlen de moltes formes de poder que també resideixen en la producció

de les fotografies. El fotògraf s'atorga el dret a mirar enfront de les persones

torturades que tenen minvada la seva capacitat de visió; la càmera pren posi-
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cions de vigilància i perpetua la tortura per mitjà del control de la representa-

ció. Efectivament, aquestes fotografies no van ser realitzades amb la finalitat

de circular. Però quan ho van fer, la seva visió va estar al seu torn limitada als

Estats Units, els mitjans dels quals van intentar frenar la seva emissió.

El pres Ali Shallal al-Qaisi torturat a la presó d'Abu Ghraib, l'Iraq, 2003. Font: https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:AbuGhraibAbuse-standing-on-box.jpg

Enfront d'aquesta idea, Mirzoeff va proposar el «dret a mirar com la capaci-

tat de confrontar els mecanismes visuals sobre els quals s'ha vingut assentant

l'exercici de poder en els moments històrics concrets» (Mirzoeff, pàg. 29).

Per a Mirzoeff, la mirada ha de ser mútua, però lluny d'això, la visualitat

s'assenta precisament en què aquesta està restringida a qui ostenta l'autoritat.

No obstant això, el dret a mirar és igual al dret a existir i al real. Això es podria

vincular al que hem vist en el capítol anterior amb John Tagg; Mirzoeff va una

mica més enllà, des del punt de vista teòric, i situa «la plantació» (i per exten-

sió, l'esclavitud), el complex imperial i el militar/industrial com els règims de

visualitat que s'han anat succeint; l'últim seria el que ha regit des de 1945, a

la fi de l'anomenada Segona Guerra Mundial (Mirzoeff, pàg. 39).

Per acabar aquest apartat, tornem a la idea de l'espectador per a pensar la imat-

ge i com relacionar això amb la fotografia. A diferència d'altres teòrics, que

com hem vist anteriorment situen la fotografia com una ruptura en la història

i la relació amb les imatges, Jonathan Crary va sostenir, a Técnicas del observa-

dor. Visión y modernidad en el siglo XIX, que el subjecte vuitcentista havia tra-

vessat, abans de la invenció de la fotografia, un procés de transformació que

ja s'havia materialitzat en la cerca d'altres mitjans de reproducció mecànics i

altres formes d'articular l'espai públic, també vinculades a les noves formes de

control. La ruptura històrica que molts situen després de la tecnologia foto-

gràfica és per Crary anterior:
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«L'estandardització de la imatgeria visual durant el segle XIX s'ha d'entendre, llavors, no
solament en el context de les noves formes de reproducció mecanitzada, sinó també
en relació amb un procés més ampli de normalització i subjecció de l'observador. Si es
produeix una revolució en la naturalesa i funció del signe al segle XIX, aquesta no esdevé
de manera independent a la reconstrucció del subjecte» (Crary, pàg. 36).

Les noves tecnologies són espais culturals, figures epistemològiques dins d'un

ordre discursiu que (i de nou podem trobar una relació amb Flusser) reuneix

aquestes formes de coneixement amb les pràctiques materials d'una cultura

determinada. El segle XIX va ser un segle que es va encaminar, entre d'altres

coses, a una nova forma de comprendre el control però també de pretendre

una societat de subjectes homogenis; també un segle que presenciava noves

formes d'oci (la imatge mecànica, els museus, la ciutat burgesa) i, per tant,

un nou subjecte urbà. Per a Crary, la fotografia no és la causa d'un règim de

visió, sinó el resultat d'aquestes transformacions en la manera d'observar del

segle XIX, que al seu torn havien estat precedides per mètodes com la càmera

obscura:

«Els dispositius visuals vuitcentistes dels quals m'ocupo, no menys que el panòptic, van
implicar disposicions dels cossos a l'espai, regulacions d'activitat i el desplegament de
cossos individuals que codificaven i normalitzaven l'observador en sistemes de consum
visual rígidament definits» (Crary, pàg. 38).

Mètode de la càmera obscura, gravat del segle XVIII. Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Camera_obscura#/
media/File:001_a01_camera_obscura_abrazolas.jpg

2.3. El gir material i l'antropologia: la fotografia més enllà de la

imatge

La relació entre la fotografia i l'antropologia es remunta al començament

d'ambdues disciplines. La disciplina de l'antropologia visual, el coneixement

de les cultures per mitjà del saber audiovisual, ha estat vista des de certs sec-

tors amb recel a causa dels vincles que té amb la història del colonialisme, ja

que aquesta forma de coneixement, inicialment, es reduïa a «conèixer» els po-

bles no europeus. La fotografia proposava un nou «règim de debò» que sem-

blava de gran validesa, per la qual cosa naixia com una disciplina científica

que basava en l'etnografia (descripció detallada del procés d'observació) la se-

va metodologia principal. D'una banda, no obstant això, els primers usos van

estar vinculats a mètodes pseudocientífics com l'antropometria i la branca de
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l'antropologia física, i posteriorment s'ha interpretat (i amb raó) que els antro-

pòlegs aplanaven el camí de la colonització aportant un coneixement defini-

tivament esbiaixat dels subjectes colonitzats.

En aquest apartat, situarem part del treball d'una de les teòriques més influents

en l'estudi de la fotografia de les últimes dècades, que ha aportat nombroses

idees noves tant en la reflexió sobre la relació entre la fotografia i l'antropologia

com sobre la importància de la materialitat de les fotografies. Es tracta de la

historiadora britànica Elizabeth Edwards, qui, a més de per les qüestions es-

mentades, ha destacat principalment per la seva teorització sobre la relació

entre la fotografia i la història que veurem més endavant, i entre la fotogra-

fia i el colonialisme. El 1992 va editar el llibre Anthropology and Photography,

1860-1920, de referència en l'estudi de la unió d'ambdues disciplines des del

punt de vista de la construcció de la història mitjançant la fotografia. Per a

Elizabeth Edwards, una fotografia ha de ser analitzada sota la llum de dos con-

textos: el polític i l'ideològic. Per posar un exemple, en el marc particular de les

fotografies i històries que analitza el llibre, d'una banda, el context polític seria

el colonialisme (que també es podria considerar l'índex de qualsevol fotografia

antropològica); de l'altra, el context ideològic seria una concepció més àmplia

i tindria a veure amb qüestions prèvies a la presa de la fotografia com el «mite

del salvatge», el racisme científic o la visió social i cultual eurocèntrica dels

pobles no europeus (Edwards, pàg. 5).

Des del punt de vista de les aportacions que l'antropologia ha fet a l'estudi i a la

teoria de la fotografia, podem situar l'anomenat «gir material» i la rellevància

que cobra amb aquesta idea la dimensió de la fotografia com a objecte físic.

Una perspectiva que ha influït molt i que han absorbit altres disciplines que

treballen amb la imatge, tant en la història de l'art com la història, creant una

intersecció entre la cultura visual i les ciències socials. Segons la perspectiva

material, l'important de la fotografia no seria, o no únicament, la imatge com

a contingut, sinó la fotografia com un objecte abans d'altres consideracions.

La fotografia és un objecte que es conserva, es perd, es reutilitza, s'intercanvia,

es comparteix, es reordena, i tot això crea tant relats com afectes i relacions

socials que s'estableixen per mitjà d'aquest objecte en particular:
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Privilegiem, habitualment, el contingut perquè en primera instància és el mo-

tiu pel qual realitzem la fotografia i la conservem, però segons la consideració

material la vida social de l'objecte és, a més d'inseparable, igual d'important

que el contingut. Aquesta consideració, que originalment ve de l'interès de

l'antropologia en la cultura material, es deslliga inicialment de la història de

l'art «tradicional» i trasllada la nostra metodologia cap a un lloc que conside-

ri les pràctiques i els contextos i desplaça la nostra atenció: el nostre objecte

Bibliografia

Elizabeth�Edwards. «Mate-
rial beings: objecthood and
ethnographic photographs».
Visual Studies (núm. 17, pàg.
67-75).



© FUOC • PID_00255739 32 Enfocaments teòrics en la fotografia

d'observació i anàlisi ja no és «la fotografia», sinó «les fotografies». Les expe-

riències visuals estan intervingudes per les experiències materials (Edwards,

pàg. 67). En aquest sentit, Edwards afirma el següent:

«La materialitat està relacionada molt de prop amb la biografia social. Aquesta postura
sosté que un objecte no pot ser completament comprès des d'un únic punt de la seva
existència sinó que més aviat hauria de ser entès com a part d'un procés continu de
significació, producció, intercanvi i ús. Com a tals, els objectes estan immersos i actius
en aquests, en relacions socials, no són mers ens passius en aquests processos» (Edwards,
pàg. 68).

Des de la pràctica i la investigació artística, també s'han aportat punts de vis-

ta interessants sobre la importància de la vida social dels objectes. Alguns ar-

tistes han estat molt influents en aquesta reflexió, com Christian Boltanski i

Cindy Sherman, qui en la sèrie Madame de Pompadour reflexionava sobre la

relació de la fotografia i la seva presentació material en la construcció dels

discursos (Edwards i Hart, pàg. 4). La impressió del seu propi retrat, clàssica

caracterització d'ella mateixa en l'obra de Sherman, sobre una vaixella de ce-

ràmica d'estil francès, suposava una crítica des del punt de vista de la materi-

alitat en l'autoconstrucció del «jo» fotogràfic, i aprofundia en la importància

dels objectes per a la formulació d'aquest «jo».

Cindy Sherman, Madame de Pompadour (sèrie), 1990. Font: https://collection.cooperhewitt.org/objects/18698067/

Des d'aquesta perspectiva material, les fotografies poden ser vistes en les seves

diferents dimensions. En primer lloc, pel seu «valor d'intercanvi». Les fotogra-

fies van ser creades i distribuïdes en un sistema de producció concret. Es van

realitzar en un format i no en un altre per motius de valor, que tenen a veure

amb aquest sistema en què està immers fins al punt d'haver estat anomenada

«moneda visual» per autors com John Tagg o Deborah Poole, en qui ens de-

tindrem més endavant. Això es pot aplicar a les targetes de visita, que van tri-

omfar per combinar el seu preu assequible amb la seva capacitat de respondre

https://collection.cooperhewitt.org/objects/18698067/
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a les necessitats d'integrar-se en un estatus social determinat, o el valor que

adquireix una fotografia una vegada és introduïda en el circuit de les galeries

i els museus.

En segon lloc, pensem en la càrrega afectiva d'una fotografia. Fins i tot en

l'actual (o aparent) desmaterialització de la fotografia amb el triomf del format

digital. Les fotografies ens obliguen a prendre decisions concretes, tant en la

realització de la imatge com en el moment de mirar-la, que tenen a veure

amb la forma material que tindran. L'experiència de mirar en una pantalla

d'ordinador les fotografies que un amic ha penjat en una xarxa social no té

res a veure amb l'experiència de mirar fotografies en un arxiu institucional o

mirar un àlbum familiar.

I en tercer lloc, la materialitat també té a veure amb els relats que construïm

amb fotografies, que habitualment no es veuen soles (excepte les anomenades

imatges òrfenes, la materialitat de què resideix precisament en aquesta solitud

i en la poca informació que tenim sobre el context), sinó com a part d'una

sèrie, per exemple en el cas d'un treball fotogràfic o en un àlbum o carpeta

d'arxius, en el cas de fotografies personals físiques o digitals respectivament.

En la línia de l'historiador de l'art Aby Warburg, pensem que el significat de

les imatges és en gran part relacional. Això vol dir que les imatges s'atorguen

significat unes a les altres precisament en la seva proximitat o relació. Quan

estem ordenant un àlbum per a organitzar les fotografies d'una celebració,

estem construint una narració. Quan estem en un arxiu institucional davant

un àlbum d'un tema determinat, el que estem veient és una història narrada,

i sovint trobem les mateixes imatges construint una altra narració.

En el plànol artístic, això es veu amb força claredat en un fotollibre. A dife-

rència d'una exposició, el fotollibre està pensat per a tocar-se, prestar-se, «lle-

gir-se». La forma, la grandària i la disposició de les fotografies són capaces de

transformar completament la nostra experiència i donar un nou significat a les

imatges. Un cas recent en el context del fotollibre espanyol, per a comprendre

millor aquesta idea, és el llibre Y tú, ¿por qué eres negro?, del fotògraf madrileny

Rubén H. Bermúdez. El llibre combina imatges extretes dels mitjans de comu-

nicació de masses, tant sobre referents negres com estereotips, i les combina

amb imatges colonials i fotografies familiars. El relat no està en les fotografies

de manera individual (avançant-nos a l'apartat següent, moltes no són de Ber-

múdez), sinó en l'experiència de mirar el llibre en l'ordre proposat per l'autor.
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Portada de Y tú, ¿por qué eres negro?, de Rubén H. Bermúdez. Font: https://www.rubenhbermudez.com/about/

2.4. La «postfotografia» o mort de la fotografia

Amb el sorgiment i la difusió de la imatge digital i poc després de l'arribada

massiva d'internet i la telefonia mòbil, la teoria sobre la fotografia es va veure

necessitada de problematitzar el nou món i context cultural des de nous an-

gles, entenent que ho canviaria tot, i que qüestions que van tractar els teòrics

precedents ja no serien rellevants o no de la mateixa manera que en el passat.

La materialitat, l'originalitat, l'autenticitat i l'autoria eren assumptes que ara

es posaven enormement en joc. La fotografia ja no és una cosa física i, per

tant, ja no és una petjada (García Sedano, pàg. 128); és un conjunt de dades

que es veuen i manipulen per mitjà d'un ordinador. Un immens nombre de

gent tenim la capacitat de fer fotografies a qualsevol moment amb el nostre

telèfon, editar-les, manipular-les, penjar-les a les nostres xarxes, o descarregar

imatges d'uns altres i fer-les circular. En el context del començament dels anys

noranta del segle XX, això es va entendre com la mort de la fotografia tal com

l'havíem conegut.

La postfotografia va ser un terme utilitzat per W. J. T. Mitchell el 1992, en el

seu llibre The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era, per a

referir-se a les transformacions profundes que portava amb si la imatge digital

i l'època que succeïa l'era fotogràfica:
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contra el poder desde la red».
LIÑO 21, Revista Anual de His-
toria del Arte (pàg. 125-132).

https://www.rubenhbermudez.com/about/
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«Encara que una imatge digital pot semblar una fotografia quan és publicada en un diari,
de fet difereixen tan profundament d'una fotografia tradicional com ho fa una fotografia
d'una pintura. La diferència es basa en característiques físiques fonamentals que té con-
seqüències lògiques i culturals» (Mitchell, pàg. 2).

Amb el digital, la fotografia s'ha allunyat del seu anhel inicial: la representació

fidel de la realitat. La fotografia digital té molta relació amb la seva capacitat de

manipulació i la seva difusió massiva en els mitjans, per la qual cosa la veritat

fotogràfica està en crisi. L'era postfotogràfica, com a part de la postmodernitat,

suposaria per a Mitchell una altra ruptura en la història i la nostra percepció:

«En qualsevol cas, podem identificar certs moments històrics en què la cristal·lització
sobtada d'una nova tecnologia (com la impremta, la fotografia o els ordinadors) proveeix
el nucli de noves formes de pràctica social i cultural i marca el començament d'una nova
era d'exploració artística. El final de la dècada de 1830 –el moment de Daguerre i Fox
Talbot– va ser una d'aquestes. I els començaments de la de 1990 seran recordats com una
altra –moment en què les imatges digitals processades per ordinador van reemplaçar la
imatge fixa en una emulsió fotogràfica de plata» (Mitchell, pàg. 20).

Hi ha el consens que la tecnologia digital ho transformaria tot com ho havia

fet en el seu moment la fotografia. Per a Mitchell, factors com l'aura, la unici-

tat i especialment la condició de «prova» eren assumptes que haurien de ser

novament plantejats, a més de la consideració del context per a l'anàlisi de les

imatges, entenent que les imatges digitals viatgen de manera gairebé incontro-

lable complicant la seva contextualització. Els canvis físics de la imatge tenen

conseqüències culturals, per dir-ho amb una major claredat. Això, que Mitc-

hell va observar des de la disciplina dels estudis visuals, deriva entre moltes

altres coses en la renovació de la visió com a entramat social col·lectiu. Sobre

aquesta reformulació de la visió, Mitchell va escriure, a The Reconfigured Eye:

«La puixant ubiqüitat de la parafernàlia del tràfic de píxels –d'eines sofisticades produïdes
en massa per a la producció, transformació, acumulació, recuperació, distribució i con-
sum de diversos valors d'intensitat– assenyala que la tecnologia d'imatges digitals està
sent mobilitzada en els jocs de significació i implicada en relacions de poder i divisió del
treball adjacents i entrellaçades que construeixen la subjectivitat postindustrial. Els usos
de la imatge digital estan sent àmpliament institucionalitzats, i al mateix temps, la tec-
nologia està reestructurant les institucions, pràctiques socials i la formació de la creença.
Una xarxa mundial de sistema d'imatge digital s'està constituint a si mateixa ràpidament
i silenciosament com l'ull reconfigurat del subjecte descentrat» (Mitchell, pàg. 85).
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El debat, no obstant això, estava servit ja que, d'altra banda, l'investigador en

comunicació Lev Manovich, el 1995, també va atendre les paradoxes de la

imatge digital i assenyalava que, encara que no enteníem aleshores totes les

seves funcions i implicacions, la mateixa idea del que és una fotografia havia

canviat radicalment, però no necessàriament en el sentit que havia vaticinat

Mitchell. Estava d'acord amb algunes de les seves afirmacions, com que a cau-

sa de les característiques, des del punt de vista tecnològic, la fotografia digital

estava en un altre lloc i que aquestes característiques eren completament dife-

rents, revelant fins i tot informació que l'ull humà era incapaç de veure. Això

fa que les categories sobre la base de les quals pensàvem la fotografia havien

de ser repensades per complet; Manovich també es va preguntar si els concep-

tes mateixos de realisme i representació continuaven sent vàlids (Manovich,

pàg. 2).
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La seva hipòtesi, no obstant això, és que en realitat la imatge digital era en si

mateixa paradoxal: si d'una banda trencava les maneres tradicionals de repre-

sentació, de l'altra també les reforçava. En aquest sentit, Manovich es distancia

de Mitchell perquè sosté que la imatge digital «no existeix» i que els canvis

físics tal vegada no siguin tan «fonamentals» (Manovich, pàg. 6). Tampoc no

concorda amb Mitchell en la qüestió de la manipulació de les imatges (com

quelcom que no caracteritzava la fotografia tradicional, ja que la fotografia

s'ha manipulat des de sempre) i la qüestió del realisme: de fet, la imatge digital,

i molt especialment el 3D, suposa una obsessió pel realisme en què la visió

de referència ja no és la humana, sinó la del cyborg o la màquina (Manovich,

pàg. 17). I conclou que:

«Aquesta és, per tant, la paradoxa de la fotografia digital. Les seves imatges no són infe-
riors al realisme visual de la fotografia tradicional. Són perfectament reals –totes massa
reals» (Manovich, pàg. 18).

En el context espanyol, el nom més destacat que ha reflexionat sobre la mort

de la fotografia, tant des de la teoria com des de la pràctica, és el fotògraf

català Joan Fontcuberta, autor de llibres com La cámara de Pandora: la fotografía

después de la fotografía (2010) o La fúria de les imagenes: notas sobre la post-

fotografía (2016). Per a aquest, que situa la postfotografia en els usos en línia de

les imatges, estem ofegats en imatges, ni tan sols les mirem, ja que són tantes

les que es difonen diàriament a les xarxes que no podríem arribar a fer-nos

una idea. La seva funció ja no és el record ni la veritat, i els seus llocs ja no

són ni la memòria ni l'arxiu. Ara les fotografies són mitjans per a comunicar,

no per a recordar, són present; per a aquest no és un fi apocalíptic, sinó que

simplement canvien els cànons des dels quals pensar la fotografia. L'ús dels

mòbils com a càmeres fotogràfiques ha transformat completament els nostres

règims de visualitat.

Joan Fontcuberta, Hemogramas, 1998. Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/hemogramas/107

L'era digital ha transformat el mateix treball del fotògraf, que investiga i treba-

lla sobre altres qüestions. Fontcuberta sempre ha treballat el joc i l'engany en

la seva obra fotogràfica, creant ficcions narratives i jocs visuals que encarnen el

http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/hemogramas/107
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canvi de lloc del fotògraf en l'era postfotogràfica, com la seva sèrie Hemogramas

(1998), en què la càmera desapareix creant dibuixos de sang impressionant la

projecció del microscopi en paper fotogràfic. Sobre el treball del fotògraf, Joan

Fontcuberta també va reflexionar a «Para un manifiesto posfotográfico», en

què va incloure un decàleg per als artistes de l'era postfotogràfica:

«1) Sobre el paper de l'artista: ja no es tracta de produir obres sinó de prescriure sentits.

2) Sobre l'actuació de l'artista: l'artista es confon amb el curador, amb el col·leccionista,
el docent, l'historiador de l'art, el teòric... (qualsevol faceta en l'art és camaleònicament
autoral).

3) En la responsabilitat de l'artista: s'imposa una ecologia del visual que penalitzarà la
saturació i encoratjarà el reciclatge.

4) En la funció de les imatges: preval la circulació i la gestió de la imatge sobre el contingut
de la imatge.

5) En la filosofia de l'art: es deslegitimen els discursos d'originalitat i es normalitzen les
pràctiques apropiacionistes.

6) En la dialèctica del subjecte: l'autor es camufla o està als núvols (per a reformular els
models d'autoria: coautoria, creació col·laborativa, interactivitat, anonimats estratègics
i obres òrfenes).

7) En la dialèctica social: superació de les tensions entre el privat i el públic.

8) En l'horitzó de l'art: es donarà més joc als aspectes lúdics en detriment d'un art hege-
mònic que ha fet de l'anhedònia (el solemne + l'avorrit) la seva bandera.

9) En l'experiència de l'art: es privilegien pràctiques de creació que ens habituaran a la
despossessió: compartir és millor que posseir.

10) En la política de l'art: no rendir-se al glamur i al consum per a inscriure's en l'acció
d'agitar consciències. En un moment en què prepondera un art convertit en mer gènere
de la cultura, obcecat en la producció de mercaderies artístiques i que es regeix per les
lleis del mercat i la indústria de l'entreteniment, pot estar bé treure-ho de sota els focus
i de damunt de les catifes vermelles per a retornar-ho a les trinxeres».
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El reciclatge d'imatges, la seva descontextualització o resignificació, o muse-

ïtzació de fotografies, per exemple, de Google Street View, són algunes estra-

tègies que a manera d'exemple podem utilitzar per a comprendre la pràctica

postfotogràfica en l'art i la fotografia contemporània. Aquest és el cas del fo-

tògraf nord-americà Doug Rickard, que en la seva sèrie A New American Pic-

ture recupera imatges de Google Street View per a mostrar zones devastades

i econòmicament deprimides dels Estats Units. Al mateix temps que barreja

la reflexió sobre la vigilància dels espais públics, ret homenatge als fotògrafs

clàssics de carrer, com Lee Friedlander o William Eeggleston.
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Doug Rickard, A New American Picture, 2012. Font: http://www.dougrickard.com/intallations/a-new-american-picture-
landskrona-sweden/

En el context nacional, podem pensar en múltiples exemples. A més del ja

esmentat Y tú, ¿por qué eres negro?, de Rubén H. Bermúdez, fa poc va tenir molt

ressò Paco Gómez i el seu projecte Los Modlin; una història familiar reconstru-

ïda (o construïda, ja que sobre el llibre vola constantment la sospita que tot

és una història de ficció) a partir de les fotografies trobades en un contenidor

d'escombraries. El fotògraf, o almenys com a rol en el camp de l'art, no realit-

za fotografies, la producció no és quelcom que caracteritzi el seu treball, sinó

que es comporta habitualment com un comissari, un narrador o, fins i tot, un

biògraf, diluint els murs entre les disciplines. La postfotografia, per tant, no és

un estil ni es redueix a una forma determinada d'un pràctica artística, sinó que

expandeix, revisa i reformula tant el lloc de les imatges com el dels fotògrafs.

http://www.dougrickard.com/intallations/a-new-american-picture-landskrona-sweden/
http://www.dougrickard.com/intallations/a-new-american-picture-landskrona-sweden/
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3. Transcendència política i social de la fotografia

3.1. La fotografia com a document històric i la «càmera com a

historiadora»

Un dels usos més estesos i transversals a moltes disciplines diferents de la fo-

tografia és el seu ús com a document. Efectivament, a més de les perspectives

que hem anat tractant, la fotografia té un caràcter il·lustratiu molt clar tant

de persones i de la naturalesa com de processos històrics que, amb el pas del

temps, es tornen cada vegada més llunyans i, per tant, necessitats de ser sos-

tinguts i subratllats amb imatges. Aquesta condició de la fotografia com a pro-

va que alguna cosa «va estar allí» de què parlava Roland Barthes també forma

part d'un joc de temporalitats en què busquem en els arxius petjades visuals

del passat, però mitjançant el qual també construïm documentació per a es-

criure la història en temps real quan realitzem fotografies. En aquest sentit,

parlem de la fotografia com a document històric, però també de la «càmera

com a historiadora», que també té, a més d'un passat, un anhel de projectar-se

cap al futur en els usos més amateurs. No obstant això, la complexitat aug-

menta enormement quan ens adonem que tant la fotografia com la història

entesa com a disciplina (debat en què cal distingir els fets de l'escriptura dels

fets en si mateixos) són mirades travessades per circumstàncies específiques

tant ideològiques com de l'època a què pertanyen. Una comparació entre el

fotògraf i l'historiador, com han establert crítics com Sigfried Kracauer i altres

autors, seria que una cosa que tenen tots dos en comú és que seleccionen la

porció de la realitat que volen mostrar. A hores d'ara de la història i la vida

de la fotografia, segurament no fa falta explicar això més en profunditat, però

recordem que una fotografia és un punt de vista marcat per la subjectivitat i

la intenció de l'autor.

Per això, l'ús de les imatges com a document històric revesteix una major

complexitat del que pot semblar i sovint les fotografies són utilitzades com a

il·lustració sense entendre del tot la complexitat i implicacions d'una imatge.

I això assumint que els historiadors recorren a la fotografia com a font ja que,

igual que va tenir lloc una llarga lluita pel seu reconeixement com a art, també

ocorre amb la seva condició de font històrica. Molt sovint, les fotografies ni

tan sols ocupen un lloc rellevant, i molts de nosaltres insistim en l'ús correcte,

rigorós i acreditat de les imatges. Però quina informació ens pot donar una

fotografia en aquest sentit?
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Sobre l'ús de la imatge com a document històric va escriure Peter Burke a Visto y

no visto. Burke, que en el seu llibre no es refereix únicament a la fotografia sinó

a la història de l'art en el seu sentit ampli, suggereix que tal vegada el nostre

sentit de la història ha estat transformat per la fotografia, quelcom vinculat a

la seva naturalesa originària, a priori, com una representació fidel de la realitat.

«Des d'una data molt primerenca de la història de la fotografia, el nou mitjà va ser estudiat
com a auxiliar de la història. En una conferència pronunciada el 1888, per exemple,
George Francis convidava a col·leccionar sistemàticament fotografies per considerar-les
"la millor representació gràfica possible de les nostres terres, dels nostres edificis i de les
nostres maneres de viure". El problema que es planteja l'historiador és si s'ha de donar
crèdit a aquestes imatges i fins a quin punt s'ha de fer» (Burke, pàg. 25).

Si bé Peter Burke està d'acord amb el fet que els fotògrafs poden «manipular» la

realitat i, per tant, la història, per a aquest això no significa que les fotografies

no siguin un document històric, sinó que cal saber-les interpretar i ser crítics

amb aquestes i amb els fotògrafs. Per exemple, per a Burke els retrats són més

simbòlics que realistes, però d'aquests es pot extreure molta informació d'una

època o una classe social. Això sí, considerant que es tracta de representacions

que atenen unes intencions determinades. Encara que amb unes clares inten-

cions estètiques, el catàleg que va realitzar el fotògraf August Sander en la seva

sèrie «Espejo de los alemanes» tenia com a intenció «retratar la societat per

mitjà de les fotos d'individus típics» (Burke, pàg. 129).

August Sander, Pastelero, 1928, Tate Modern. Font: http://www.tate.org.uk/art/artists/august-sander-5319
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«Malgrat tot, les imatges revelen sovint detalls significatius que els informes verbals pas-
sen per alt. Proporcionen als espectadors, distants a l'espai i en el temps, un cert sentit de
l'experiència del combat en les diferents èpoques. Així mateix ofereixen un testimoniat-
ge viscut dels canvis produïts en l'actitud de les persones enfront de la guerra» (Burke,
pàg. 191).

En definitiva, per a Burke les fotografies, les pintures, les escultures són inter-

pretacions; ofereixen «relats». En aquest sentit, pensem en les fotografies co-

lonials o les fotografies antropològiques i de persones d'estrats socials baixos

que han estat criminalitzades per mitjà de la fotografia que hem vist anteri-

orment. Amb la perspectiva que ens dona el present, aquestes imatges parlen

més del context cultural, històric i ideològic dels qui realitzaven fotografies

que dels habitants de les colònies o els barris europeus degradats, fins i tot en-

cara que puguem extreure algun tipus d'informació d'aquests últims. L'anàlisi

de la mirada, i no solament del seu objecte, també és part de l'ús de la foto-

grafia com a document històric i obre una porta a l'anàlisi i crítica cultural.

D'altra banda, i reprenent la qüestió de la materialitat que hem vist anterior-

ment, també aquest aspecte és útil i vàlid per a utilitzar les fotografies amb

finalitats de l'estudi de la història a causa de la informació que ens dona sobre

les relacions que es teixeixen per mitjà dels intercanvis, una vegada compresa

la història social de la fotografia.

3.2. La dimensió social i transformadora

El 1927, el sociòleg i arquitecte alemany Sigfried Kracauer, especialment cone-

gut per la seva obra De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán

(1947) i vinculat amb l'Escola de Frankfurt, va publicar al Frankfurter Zeitung

l'article «Die Photographie». Kracauer, que va destacar com a crític cultural

analitzant els fenòmens culturals a la llum de les ideologies totalitàries com

el capitalisme o el nazisme, i també el lloc de la cultura en l'esfera pública,

va ser un pioner a entendre la fotografia, especialment la inclosa en publica-

cions il·lustrades, com una eina de cohesió social i creació de discursos per a

les «masses».

Sobre la dimensió social de la fotografia és fonamental l'assaig escrit des de (i

per a) la sociologia que el francès Pierre Bourdieu va publicar el 1965: Un arte

medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Per a Bourdieu, i aquesta

seria la idea principal que desenvoluparem, després de l'acte quotidià de foto-

grafiar hi ha moltes implicacions de tipus social. El llibre no s'encarrega de la

fotografia artística o documental, sinó que atén la fotografia de la «gent cor-

rent» i, per tant, de la pràctica fotogràfica com a gest quotidià. Per a Bourdieu,

lluny de la improvisació, la fotografia que realitzem diàriament està sotmesa a

regles i convencions que atenen habitus socials, encara que aquestes regles si-

guin més implícites que explícites. En aquest sentit, la fotografia és plantejada

com alguna cosa que conforma les nostres identitats (a Un arte medio, especi-

alment de classe) i està inserida en les nostres formes de vida amb capacitat

tant de transformar-les com de consolidar els nostres vincles:
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«Podríem, inspirant-nos en aquest "mètode", descriure les motivacions de l'activitat foto-
gràfica de la manera següent: el fet de prendre fotografies, de conservar-les o de mirar-les
pot aportar satisfaccions en cinc camps: "la protecció contra el pas del temps, la comuni-
cació amb els altres i l'expressió de sentiments, la realització d'un mateix, el prestigi so-
cial, la distracció o l'evasió". Més concretament, la fotografia tindria com a funció ajudar
a suportar l'angoixa suscitada pel pas del temps, sia proporcionant un substitut màgic
del que aquell s'ha endut o suplint les falles de la memòria i servint de punt de suport a
l'evocació dels records associats; en suma, produint el sentiment de vèncer el temps i el
seu poder de destrucció» (Bourdieu, pàg. 52).

Bourdieu reprèn la idea de retenir el passat per mitjà de la fotografia que hem

vist en autors com Roland Barthes o André Bazin, però analitza aquesta an-

goixa com un procés ritual emmarcat en llocs com l'espai familiar que es ma-

terialitzen en uns comportaments concrets. Dins especialment de les «classes

populars», la seva anàlisi parteix de l'anomenada sociologia del rol segons la

qual els subjectes se situen en el seu context des d'un lloc o un altre. Com-

prendre l'ús de la fotografia és, per a Bourdieu, comprendre la relació que un

individu té amb la seva condició. D'una banda, la classe social i els recursos

econòmics condicionen la possessió o no d'un aparell tecnològic; i de l'altra,

quan un obrer es refereix a la fotografia (o un tipus de fotografia, millor) i diu

«no és per a nosaltres», està incloent-se en un grup i excloent-se d'un altre

per mitjà dels possibles usos de la fotografia. És a dir, la mateixa pràctica i les

seves eleccions d'ús i estètiques tenen relació amb la nostra subjectivació i la

nostra inclusió en un entramat socioafectiu. Llavors, de quin tipus de pràctica

i implicacions estem parlant en aquesta utilització per part de la classe treba-

lladora? Bourdieu diu que la fotografia

«afavoriria la comunicació amb els altres ja que permet reviure en comú els moments
passats o mostrar als altres l'interès o l'afecte que se'ls té. En tercer lloc, proporcionaria al
fotògraf la possibilitat de "realitzar-se", quan se li fa sentir la seva pròpia "capacitat" (mit-
jançant l'apropiació màgica o la recreació enaltidora o caricaturesca de l'objecte represen-
tat), ja que se li brinda l'ocasió d'"experimentar més intensament les seves emocions" o
d'expressar una intenció artística o de manifestar un domini tècnic. En quart lloc, procu-
raria la satisfacció del prestigi per la proesa tècnica, pel testimoniatge d'una realitat per-
sonal (viatge, esdeveniment) o per la despesa ostentadora. La fotografia proporcionaria,
finalment, un mitjà d'evasió o de simple distracció, a la manera d'un joc. Inversament,
"el fre financer, la por al fracàs o al ridícul i el desig d'estalviar-se complicacions" consti-
tuirien els obstacles principals per a la seva pràctica» (Bourdieu, pàg. 52).

En els usos a què es refereix Bourdieu, la fotografia existeix, i subsisteix, en

la majoria dels casos, per la relació familiar (Bourdieu, pàg. 57). En aquest

context, la fotografia té per objectiu reforçar la unió social en actes com ara

celebracions, vacances, etc. Totes les cases tenen fotografies familiars, i això no

és un acte interior ni subjectiu: «és el ritu del culte domèstic» (Bourdieu, pàg.

57). Quan la família està més unida, com són les celebracions, el moment s'ha

d'immortalitzar amb la realització de fotografies i el seu intercanvi; també, les

vacances com un moment en què es restableixen els rols quotidians.

«Si, d'altra banda, sabem que hi ha una estreta relació entre la presència de nens a la
llar i la possessió d'una càmera i que aquesta sol ser propietat indivisa del grup familiar,
veiem que la pràctica fotogràfica existeix –i subsisteix– en la majoria de casos, per la
seva funció familiar o, millor dit, per la funció que li atribueix el grup familiar, com
pot ser solemnitzar i eternitzar els grans moments de la vida de la família, i reforçar,
en suma, la integració del grup reafirmant el sentiment que té de si mateix i de la seva
unitat» (Bourdieu, pàg. 57).
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Però, a més, seguint amb la idea de la cohesió social, Bourdieu també desen-

volupa que:

«No és, doncs, casualitat que la significació i la funció social de la fotografia apareguin
més clarament en una comunitat rural fortament integrada i lligada a les seves tradi-
cions camperoles. Si la imatge fotogràfica, aquesta invenció insòlita que hagués pogut
desconcertar o inquietar, s'introdueix tan aviat i s'imposa tan ràpidament (entre 1905 i
1914) és perquè exerceix funcions que preexistien a la seva aparició: la solemnització i
l'eternització d'un temps important en la vida col·lectiva» (Bourdieu, pàg. 57-58).

És a dir, la fotografia reafirma el sentiment que un té d'un mateix i de la seva

unitat familiar o entorn. Perquè la importància d'acudir a una celebració en un

entorn familiar o d'amistat és, sobretot, la inclusió i pertinença que una per-

sona sent pel fet d'haver-se sentit convidada, però són ritus socials que, espe-

cialment des del començament del segle XX, no s'entenen sense la realització

i el posterior intercanvi de fotografies que fixen aquesta pertinença. En aquest

sentit, la fotografia també té una funció de legitimació de la unitat familiar per

mitjà de l'àlbum, que a més té implicacions més enllà de la imatge. Els àlbums

tenen una possible lectura del paper de la dona en la família com a element

de cohesió, ja que la tasca de creació i organització dels àlbums també requeia

especialment sobre les dones. Mirar l'àlbum era a més una activitat familiar,

que es realitzava en col·lectiu i que afegia una història i narració oral al record

visual, travessat pels moments feliços de la família, la qual cosa convertia en

sòlida aquesta construcció de la unitat familiar.

Boda en Arnedo, La Rioja, 1965. Font: http://www.larioja.com/comarcas/arnedo/201506/12/retina-memoriabodas-
arnedo-20150612012214-v.html

La fotografia també compleix la funció entre individus amb llaços familiars

que estan distants, fins i tot més que la correspondència, ja que a més de la

realització, s'inscriu en circuits d'intercanvi. Pensem que actualment, mitjan-

çant la tecnologia digital i els telèfons mòbils, l'intercanvi és constant, i per

descomptat amb aquest també volem incloure'ns en el nostre entorn social, i

http://www.larioja.com/comarcas/arnedo/201506/12/retina-memoriabodas-arnedo-20150612012214-v.html
http://www.larioja.com/comarcas/arnedo/201506/12/retina-memoriabodas-arnedo-20150612012214-v.html
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també construir i crear llaços. Però abans de la tecnologia, els enviaments de

fotografies també eren molt habituals, i si reprenem l'assumpte de la materia-

litat, rebre una fotografia d'un familiar era sentir-se de nou proper a aquesta

persona d'una manera molt més intensa que quan rebem una carta. Així tam-

bé funcionarien actes com contemplar fotografies del passat per a vincular-se

de nou amb l'estirp i els qui ja no hi són, una altra manera de reafirmar els

llaços. Perquè, paradoxalment, la unió familiar està en certa manera abocada

a la dispersió i la fotografia uneix de nou els seus membres. Les fotografies mai

no són el resultat d'una relació arbitrària.

Bourdieu, d'altra banda, també aborda els models estètics de les fotografies

amateurs. Afirma que «el comú dels fotògrafs capta el món tal com el veu, és a

dir, d'acord amb la lògica d'una visió del món que pren les seves categories i els

seus cànons de les arts del passat» (Bourdieu, pàg. 137). Encara que vincula les

fotografies amb unes finalitats excessivament estètiques amb persones menys

lligades familiarment i socialment, també diu sobre aquest tema el següent:

«Les imatges que, usant les possibilitats reals de la tècnica, trenquen, encara que sigui
subtilment, amb l'academicisme de la visió i de la fotografia comuna, provoquen sorpre-
sa. Ja que el visible no és mai sinó el llegible, els subjectes sempre poden recórrer, en tots
els mitjans socials, a esquemes de lectura, entre els quals, el més comú seria el sistema
de regles de reproducció del real que regeix a la fotografia popular: entre les imatges més
insòlites, les formes que els afeccionats a la fotografia desxifren són les que tenen una
tradició fotogràfica, com ara la cerca d'un tema o el culte de la presa en picat» (Bourdieu,
pàg. 137).

Podríem relacionar la teoria sociològica de Bourdieu amb algunes de les idees

que, temps després, conformarien els estudis visuals, que hem tractat anteri-

orment. El que es considera una visió objectiva del món és de fet una definició

social de la realitat, i una imatge és realista (o així la percebem) a causa de la

seva conformitat amb unes regles (Bourdieu, pàg. 139). És una representació

de l'objectivitat i no una representació «objectiva». El «realista», el «natural»

són construccions culturals que van ser creades amb anterioritat i fixades per

mitjà de la fotografia:

«Així, per exemple, la significació de la posi que s'adopta per a la fotografia solament es
pot comprendre en relació amb el sistema simbòlic en què s'inscriu, aquell que defineix
per a l'home del camp les conductes, les normes i les formes convenients en la relació amb
uns altres. Les fotos, en general, presenten personatges de front, al centre de la imatge,
dempeus, ferms, a una distància respectuosa, immòbils i en una actitud digna» (Bourdieu,
pàg. 142).

Aquestes actituds són convencions socials. Igual que hem vist que la fotogra-

fia, segons Sekula i Tagg, van situar uns subjectes com a superiors i uns altres

com a inferiors mitjançant la fotografia, aquesta perspectiva sociològica també

els situa en el context de la casa, del llinatge, que està vinculat a un compor-

tament social i afectiu, a unes relacions i uns codis morals que no pertanyen

als individus com a eleccions singulars sinó de grup.
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«Així, tal com hem assenyalat en el cas de les classes populars i mitjanes, l'estètica que
s'expressa en la pràctica fotogràfica i en els judicis sobre la fotografia apareix com una
dimensió de l'ethos, de manera que l'anàlisi estètica de la gran majoria d'obres fotogrà-
fiques es pot legítimament reduir, sense caure en el reduccionisme, a la sociologia dels
grups que les produeixen, de les funcions que els assignen i les significacions que els
confereixen, explícitament i, sobretot, implícitament» (Bourdieu, pàg. 166).

Un altre títol a destacar, encara que breument, amb una perspectiva també

social però més sobre la consideració de les capacitats transformadores de la

fotografia i d'aquesta com a reflex de la societat, és La fotografía como documen-

to social, de Gisèle Freund, publicat originalment en francès el 1974. Aquest

llibre, que podria ser més aviat una referència a la història de la fotografia que

una aportació teòrica en si mateix, sí que és una lectura de la fotografia des de

la seva invenció en la seva consideració no tant com a obra estètica sinó des

del lloc en un context determinat i amb finalitats socials i polítiques. Freund

s'ocupa dels artistes i la fotografia artística, però sota la llum de la construcció

de l'entramat social:

«Des del seu naixement, la fotografia forma part de la vida quotidiana. Tan incorporada
està a la vida social que, a força de veure-la, ningú no ho adverteix. Un dels seus trets
més característics és la acceptació idèntica que rep de totes les capes socials. Penetra per
igual a casa de l'obrer i de l'artesà com en la del botiguer, del funcionari i de l'industrial.
Aquí resideix la seva gran importància política. És el típic mitjà d'expressió d'una socie-
tat, establerta sobre la civilització tecnològica, conscient dels objectes que s'assigna, de
mentalitat racionalista i basada en una jerarquia de professions. Al mateix temps, s'ha
tornat un instrument de primer ordre per a aquesta societat. El seu poder de reproduir
exactament la realitat externa –poder inherent a la seva tècnica– li presta un caràcter
documental i la presenta com el procediment de reproduir, més fidel i més imparcial, la
vida social» (Freund, pàg. 8).

Lewis Hine, Child labour, 1908. Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine#/media/File:Child_laborer.jpg

La fotografía como documento social recorre les pràctiques segons els seus usos i

aplicacions, com la fotografia que apareixia en la premsa, des d'aquesta pers-

pectiva canviant segons el moment històric i la classe social. També atén els

usos polítics, sia des del poder (com el fotoperiodisme alemany), els mass-me-

dia als Estats Units, la influent revista LIFE, profusament il·lustrada amb foto-
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grafies, la fotografia com a instrument de lluita social en fotògrafs com Lewis

Hine o els enviats de la Farm Security Administration, o com a instrument

polític com ara les fotografies de guerra, on posa com a exemple la cèlebre fo-

tografia de Robert Capa del guerriller mort en la guerra civil espanyola. Aques-

ta capacitat transformadora de la fotografia connecta les seves possibilitats de

despertar la consciència i l'ètica dels espectadors per mitjà de la mirada social

amb el potencial polític de les imatges que tractarem en l'apartat següent.

Robert Capa, Muerte de un miliciano, 1936. Font: http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?
VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO448AQ8H3&SMLS=1&RW=1410&RH=746

3.3. Política, ideologia i ciutadania: el contracte civil d'Ariella

Azoulay

Susie Lindfield, en la introducció del seu llibre Cruel radiance. Photography and

political violence, es pregunta per què la majoria dels crítics de la fotografia

semblen «odiar» la fotografia, en el sentit que hi ha un cert rebuig davant els

usos polítics que, des de l'autoritat i el poder, s'han fet de la imatge fotogràfica.

En efecte, sota l'influx de teòrics visuals com John Tagg, qui recordem que en

El peso de la representación va parlar de l'ús instrumental de la fotografia per part

d'institucions repressores com per descomptat ho van anar les administraci-

ons colonials, es va imposar una visió «destructiva» de la fotografia. Aquesta

visió destructiva és la que incideix que la fotografia ha estat un mecanisme

de control mitjançant el qual s'ha sotmès els subjectes subalterns, és a dir, és

destructiva en la mesura en què es vol desarticular el que la fotografia ha fet

o col·laborat a fer.

Si bé no serien postures necessàriament excloents, una perspectiva «produc-

tiva», en aquest sentit, seria la consideració de la fotografia com alguna cosa

capaç de despertar i activar consciències, com desenvoluparia Susan Sontag

en una altra de les seves obres més brillants, Ante el dolor de los demás. Per a

Sontag, la fotografia de guerra ha estat instrumentalitzada des de Crimea, la

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO448AQ8H3&SMLS=1&RW=1410&RH=746
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO448AQ8H3&SMLS=1&RW=1410&RH=746
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primera guerra fotografiada, però també s'ha utilitzat des del fotoperiodisme, i

especialment des de la guerra de Vietnam, per a agitar la crítica a la guerra. En

un sentit amb elements comuns, encara que no tant des de l'estètica com des

de la teoria política, podem situar el treball de la politòloga israeliana Ariella

Azoulay. Per a aquesta, l'ontologia de la fotografia habita en els espais de rela-

cions polítiques entre les persones, com desenvolupa en els assajos The Civil

Contract of Photography i Civil Imagination. A Political Ontology of Photography.

Azoulay és una de les teòriques que més ha influït en l'àmbit acadèmic en els

últims anys amb la seva aportació sobre la condició cívica de la fotografia,

conjuminant la teoria política sobre la ciutadania amb la reflexió sobre el mit-

jà i altres qüestions que la travessen, com l'arxiu.

Precisament són dues idees d'Azoulay les que ens interessa desenvolupar en

aquest context: el «contracte civil de la fotografia» i el que anomena «història

potencial», referint-se a l'ús i a l'investigació de les fotografies. Per a compren-

dre-les, Azoulay desenvolupa gran part de la seva anàlisi començant per una

definició i genealogia de la ciutadania que entén com un marc conceptual per

a pensar la pràctica fotogràfica. A The Civil Contract of Photography, la defineix

com «un marc de companyonia i solidaritat entre els que són governats, un

marc que no és constituït ni circumscrit pel sobirà» (Azoulay, pàg. 23). Azoulay

es dirigeix amb la seva anàlisi a pensar quins tipus de relacions s'estableixen

entre el fotografiat, el fotògraf i l'observador de la fotografia:

«Amb el temps, vaig veure més clar que no solament és impossible reduir la fotografia
al seu rol de productora d'imatges, sinó que a més la seva enorme difusió en la segona
meitat del segle XIX ha creat un espai de relacions polítiques que no són intervingudes
exclusivament pel poder dominant de l'estat i que no estan completament subjectes a la
lògica nacional que encara sobrevola la sorra política. Aquest espai polític és un que les
persones que utilitzen la fotografia –fotògrafs, espectadors i gent fotografiada– imagina
cada dia» (Azoulay, pàg. 12).

En aquest punt, detinguem-nos en el que Azoulay anomena el «contracte civil

de la fotografia». Quan utilitza el terme «governats», està unint en un mateix

grup els ciutadans amb els no-ciutadans. En aquest sentit, des d'una accepció

de la ciutadania des de la lògica estatal, aquesta seria una eina d'exclusió i

de diferenciació. Sense entrar massa a fons aquí en la teoria de la ciutadania,

Azoulay utilitza la noció de ciutadania imparell o diferenciada per a distingir

els subjectes que, tenint oficialment l'estatus de ciutadà, com és el cas de les

dones, sexualitats diverses o persones racialitzades, no gaudeixen dels matei-

xos drets que altres col·lectius. Per tant, des de la teoria política s'han desen-

volupat noves accepcions que defineixen la ciutadania com alguna cosa que

també pot ser construïda de manera aliena a l'estat i que es caracteritzaria,

precisament, per ser una pràctica i no un estatus inherent a la persona sinó un

conjunt d'expectatives, desitjos i actituds orientades a la creació i supervivèn-

cia d'una comunitat política. Dit d'una altra manera, la ciutadania (en el sentit

cívic, i d'aquí «civil») és una eina d'unió, inclusió i solidaritat que desborda

l'estat i que, de fet, es pot establir de manera transnacional.
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Agustí Centelles, Bombardeo en Lleida, 1937, Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia. Font: http://www.museoreinasofia.es/
coleccion/obra/bombardeo-lleida-1

Encara que podríem considerar molts exemples, pensem en la fotografia de

guerra vista des d'aquesta perspectiva. Les fotografies d'Agustí Centelles de la

guerra civil espanyola denunciant la violència contra la població no única-

ment van aconseguir visibilitzar el conflicte, sinó que, si seguim la proposta

d'Azoulay, pretenien limitar el control del poder sobirà. Això és perquè si el

fotògraf manifesta una acció cívica denunciant injustícies i el fotografiat en

certa manera consent sortir en la seva imatge (de fet, sovint propiciant-la),

l'espectador està convocat a formar part d'aquesta acció. Això és el contracte

civil que s'estableix entre les parts de l'acte fotogràfic.

El contracte civil de la fotografia «assumeix que, almenys en principi, els go-

vernats posseeixen una certa capacitat per a suspendre el gest del poder que

busca dominar de manera total les relacions entre nosaltres» (Azoulay, pàg.

23). Això és, l'espai que la fotografia crea és un espai civil, entre individus que

són governats en què la relació que succeeix no està intervinguda pel poder

que governa. Aquest espai que es configura és el que anomena «contracte ci-

vil», en què dues parts acorden, cedeixen… obrint un nou espai de relacions.

Fins i tot, en cas de desigualtats, Azoulay diu que sempre hi ha un «cert pacte»,

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/bombardeo-lleida-1
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/bombardeo-lleida-1
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i en què, no obstant això, cap de les parts implicades no és definitiva en la

interpretació i recepció de les imatges. Intentarem il·luminar una mica més

aquest concepte mitjançant una cita de la mateixa Azoulay:

«És important emfatitzar, en qualsevol cas, que aquest acord no implica que hi hagi un
consentiment actiu i de cap manera no està basat en el coneixement d'intercanvi o la
possibilitat de no estar d'acord. El que aquest acord estableix és que els dos costats re-
afirmen l'equilibri de poder que ha estat establert entre aquests, fent-ho sense recórrer
a l'ús de la força. Quan una càmera inicia una trobada entre el fotògraf i el fotografi-
at, cadascuna de les parts és en general responsable de la seva part i sap el que s'espera
d'aquesta» (Azoulay, pàg. 101).

Una altra de les qüestions que Ariella Azoulay ha desenvolupat en el seu treball

teòric és la noció de la «història potencial», al fil de les possibilitats de les his-

toriadores d'utilitzar les fotografies conservades en els arxius i el seu potencial

polític. Hi ha una extensa literatura crítica sobre l'arxiu en què no ens detin-

drem aquí però que, per mitjà de noms com Michel Foucault, Jacques Derrida

o Ann-Laura Stoler, ha estat definit com una autèntica tecnologia de govern

(en la línia de John Tagg i Allan Sekula si ho apliquem a la fotografia) pels

relats que l'autoritat va escriure per mitjà d'aquests i que van deixar una sèrie

de «condicions de possibilitats» limitades i a mida d'aquest poder per al futur.

En aquest sentit, Azoulay considera que els arxius poden ser intervinguts i que

també mitjançant aquests podem prendre partit com a ciutadans igual que

ho fem amb les fotografies. Per a aquesta, parlant de la nostra tasca en la in-

vestigació, la reescriptura de la història que es planteja com una rehabilitació

no pot ser únicament «la reiteració d'aquesta història», que s'ha arxivat i es-

crit des de les forces del control polític, sinó que cal plantejar noves condici-

ons de possibilitats. «Reconstruir les possibilitats que han estat violentament

anul·lades», diu. Defineix la història potencial com:
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«crear noves condicions tant per a l'aparició de coses com per a la nostra aparició com a
narradors, com els que poden –en qualsevol moment– intervenir en l'ordre de les coses
que la violència constituent ha creat com el seu ordre natural» (Azoulay, pàg. 565).
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Beno Rothenberg, Deportation of the Women of al-Tantura (18 de juny de 1948). Israel State Archive. Font: http://
www.archives.gov.il/en/

Azoulay sosté que una de les potencialitats de mirar fotografies dels que han

patit per l'exercici del poder de l'estat sobre aquests és la de «rehabilitar» ciu-

tadanies que van ser anul·lades. Pensar les fotografies no per mitjà del que va

ocórrer, sinó del que van aspirar (el conjunt d'expectatives que és ser ciutadà,

de formar una comunitat), no recuperarà, no obstant això, els drets de ningú,

però sí que ens pot obrir una altra manera de pensar el passat. Si pensem en

exemples que hem vist anteriorment, aquesta idea també es pot aplicar a la

mateixa pràctica fotogràfica o el comissariat, i no solament a la investigació

teòrica. Recuperem, per exemple, el treball de Rubén H. Bermúdez Y tú, ¿por

qué eres negro?, amb imatges colonials, imatges racistes i de l'esclavitud, o el

retrat de Lucrecia Pérez, omnipresent en les lluites antiracistes de l'Estat espa-

nyol. La recuperació d'aquesta imatge en el fotollibre és, d'una banda, un acte

cívic per part de Bermúdez, però considerant aquesta última idea d'història

potencial, el seu retrat pretén rehabilitar d'alguna manera aquests drets que

van ser violentament arrabassats.

Cal preguntar-se si l'ús d'imatges fotogràfiques del passat no passa, necessàri-

ament, per una profunda reflexió ètica del que volem aconseguir. Azoulay en

particular aplica la idea, com a gran part de les seves reflexions, al conflicte

palestí-israelià i reelabora una lectura del que anomena l'arxiu «From Palesti-

ne to Israel», que tenia com a finalitat fer reaparèixer moments històrics. Per

tant, no es tracta d'«exhibir» ni oferir una mirada morbosa del patiment, sinó

de plantejar una reescriptura de la història que possibiliti, mitjançant l'ús de

fotografies, una nova projecció cap al futur.

http://www.archives.gov.il/en/
http://www.archives.gov.il/en/
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3.4. Economia visual i la difusió de la «imatge-món» per mitjà de

la fotografia

Entenem per economia visual un sistema de relacions i difusió d'imatges mit-

jançant el qual aquestes són capaces d'intervenir en l'ordre tant de propagació

del poder com del valor econòmic en si mateix. És una expressió que s'utilitza

actualment per a referir-nos a com en màrqueting els productes adquireixen

valor per mitjà de la imatge. No obstant això, aquests usos de la imatge han

estat considerats i utilitzats molt abans, com ara Susan Buck-Morss en la seva

anàlisi dels pantocràtors per a la difusió del poder de l'Església. Però comença-

rem pel principi, ja que aquest concepte va ser encunyat, precisament, des de

la teoria de la fotografia, ja que aquesta ha estat el vehicle principal mitjançant

el qual ha estat difosa una determinada visió del món, plena d'estereotips i je-

rarquies, no solament en el context del colonialisme i la creació de noves ins-

titucions de control, sinó també del desenvolupament massiu del capitalisme.

Portada de Vision, Race and Modernity. Font: https://press.princeton.edu/titles/5976.html

El 1997, l'antropòloga Deborah Poole publicava Vision, Race and Modernity. A

Visual Economy of the Andean Image World, que ha estat una gran influència

en l'àmbit de l'antropologia visual per la seva proposta teòrica aplicable a al-

tres contextos. En el llibre, Poole es pregunta per la construcció de l'imaginari

sobre els Andes que s'ha estès al món, especialment a Europa, des del segle

XIX mitjançant la fotografia, des d'una perspectiva crítica atenent les seves im-

Bibliografia

Deborah�Poole. Vision, Ra-
ce and Modernity. A Visual
Economy of the Andean Image
World.

https://press.princeton.edu/titles/5976.html


© FUOC • PID_00255739 52 Enfocaments teòrics en la fotografia

plicacions sobre la construcció de la raça i la modernitat. Quan ens referim

a «imatge-món», estem parlant d'un conjunt d'imaginaris que perpetuen uns

estereotips sobre determinades zones del món. Un «món imatge» o una «imat-

ge món» que entén que la representació és alguna cosa que viatja i flueix en-

tre les persones i les cultures en un sistema que ens dona molta informació

sobre les polítiques de la representació. Suggereix, des del començament del

llibre, que «la diversitat d'imatges i imatges-objecte que trobem en la imatge

del món andí contradiu qualsevol relació simple entre la tecnologia de repre-

sentació, vigilància i poder» (Poole, pàg. 7). Per a aquesta, els sentiments i ac-

tituds conformen una xarxa complexa en què tant els europeus com els pobles

andins han anat investint sobre les imatges significats i valor, lluny de la visió

unidireccional del control de la mirada per part del poder. Dit amb una ma-

jor claredat en aquest context, l'economia visual suggereix que les fotografies

estan, a més de produïdes en contextos de repartiment d'hegemonies, realit-

zades i difoses en un sistema en què unes imatges adquireixen valor per una

sèrie de construccions i motius. Però què els fa cobrar valor? Poole defineix

que l'economia visual tindria, almenys, tres nivells.

1) En primer lloc:

«Primer, hi ha d'haver una organització de producció que inclogui tant els individus com
les tecnologies que produeixen les imatges. Quant a la producció d'imatges, em centro
aquí en els individus i, en menor mesura, les institucions que van fer, van circular i van
fer públiques imatges del món andí» (Poole, pàg. 9).

2) En segon lloc:

«Un segon nivell d'organització econòmica inclou la circulació de béns o, en aquest cas,
imatges i imatges-objecte. Aquí l'aspecte tecnològic de la producció juga un paper deter-
minant. Durant els segles XIX i XX, dues tecnologies han estat de particular importància
en la producció d'un arxiu d'imatges del món andí. Fins al començament del segle XIX,
els llocs i la gent andina havien estat vists gairebé exclusivament en gravats. Llavors,
des d'aproximadament la meitat del segle XIX, la fotografia i la litografia van intervenir
com les tecnologies preferides per a reproduir imatges dels Andes i la seva gent. L'efecte
immediat d'aquesta innovació tecnològica va ser una expansió espectacular tant de la
quantitat com de l'accessibilitat de les imatges andines» (Poole, pàg. 10).

3) I finalment:

«Els sistemes culturals i discursius mitjançant els quals les imatges gràfiques són avalua-
des, interpretades i assignades amb valor històric, científic i estètic. Aquí és important
preguntar-se no el que les imatges específiques signifiquen sinó, més aviat, com les imat-
ges adquireixen valor. En el sistema de valors dominant d'Europa, per exemple, les imat-
ges són avaluades en termes de la seva relació amb la realitat que re-presenten» (Poole,
pàg. 10).

El context del segle XIX sobre les teories racials i el colonialisme va confluir

amb aquesta forma de circulació de les imatges i la concepció de les fotografi-

es com una «moneda social». Segons Poole, els discursos visuals i racials són

autònoms però relacionats, en la mesura en què les teories racials del segle XIX

«traduïen les polítiques de subjugació racial en el càlcul visual –i estètic– de

les diferències "naturals" encarnades» (Poole, pàg. 14-15). Objectes com ara les

targetes de visita van adquirir valor precisament per la seva circulació: «com

(2)La fotografia de tipus és un gè-
nere fotogràfic que té per objectiu
reunir els trets culturals d'una co-
munitat determinada en una per-
sona o grup de persones.
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a icones d'intercanvi produïdes en massa, adquirien valor mitjançant la seva

circulació per mitjà de la societat i entre la gent» (Poole, pàg. 132). En el cas de

la construcció i difusió del racisme per mitjà de la fotografia, i després d'una

genealogia per la imatge dels Andes de l'època prefotogràfica, la idea de Poole

és que la fotografia de tipus humans d'una banda2 (a més, classificant la pobla-

ció) i les imatges de la burgesia criolla peruana fixant la imatge de certa moder-

nitat per mitjà dels seus retrats van adquirir un valor econòmic i d'intercanvi

que van fer que la imatge fos més difosa. D'aquesta manera, el referent directe,

particular, deixava de ser l'important en aquest circuit. L'important és que la

imatge postcolonial de Perú respongués a la possibilitat d'apropiació per part

d'Europa en tipus com les «tapades de Lima». I al mateix temps, les elits crio-

lles van utilitzar la fotografia per a construir la seva identitat. Sobre l'estereotip

de la dona andina escriu:

«Aquesta dinàmica representacional no va ser, en qualsevol cas, en una direcció. El cas
de la tapada és interessant no simplement pel que revela sobre les idees i representacions
europees de dones no europees. També és útil per a pensar com construccions locals de
gènere i raça van ajudar a modelar formes de representació i tipificació que caracterit-
zarien les imatges que els europeus assignaven a llocs concrets del món. Les identitats
sexuals i racials elaboradament construïdes amb les quals les tapades van captar i van
mantenir la mirada europea van contribuir a una concretització dels tipus visuals que
van significar "Perú" en la imaginació visual europea. Com el visual, moral i sexual frus-
tren l'enganyosa bellesa de les tapades, la mulata i l'índia van entrar en la imaginació
visual europea vuitcentista com a icones del tipus de diferència física, encarnada, que
constituiria la noció moderna de raça» (Poole, pàg. 106).

Un cop introduït això, entra la qüestió de la fotografia com una tecnologia i

indústria que forma part d'una estructura econòmica. No són solament repre-

sentacions: són mercaderies amb un valor d'intercanvi (recordem aquí l'apartat

en què hem tractat sobre la materialitat), amb una tactilitat que fascinava, es-

pecialment en el format de les targetes de visita. I així es va produir un mercat

amb fotografies de tipus que van circular, creant aquesta «imatge món» andí.

Les tipologies humanes, que també utilitzaven posis frontals i de perfil per a

retratar millor els trets físics, s'assemblaven no obstant això i perillosament a

la imatge dels criminals i malalts de Bertillon o Lambroso. Si recordem la idea

de l'índex, aviat la relació indicial d'una imatge amb el seu referent també va

incloure les persones racialitzades en la llarga llista de subjectes sospitosos. De

la mateixa manera, com desenvolupa Poole al final del llibre, aquesta transfor-

mació també va tenir lloc en el context de la societat peruana, que va utilitzar

des de determinats sectors la fotografia per a subratllar la identitat desitjada.

I conclou el seu llibre dient el següent:

«Situant la raça fermament en el marc de l'economia visual de la modernitat, podem
repensar les formes en què estudiem i teoritzem sobre la raça –i les formes en què pensem
sobre aquesta com un component necessari, fins i tot possibilitador, de la modernitat
europea» (Poole, pàg. 216).
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Lice-Pickers, targetes de visita de tipus andins, s/f (ca. 1880). Font: Hemispheric Institute of Performance and Politics.
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4. Debats transversals

4.1. Identitat i performativitat

Jean Luc Nancy comença el seu assaig La mirada del retrato amb aquestes pa-

raules:

«Segons la definició o descripció comunes, un retrat és la representació d'una persona
considerada per ella mateixa. Aquesta definició és tan correcta com simple. No obstant
això, dista de ser suficient. Defineix una funció o una finalitat: representar una persona
per ella mateixa, no pels seus atributs o atribucions, ni pels seus actes, ni per les relacions
en què participa. L'objecte del retrat és, en un sentit estricte, el subjecte absolut: desen-
ganxat de tot el que no és ell, retirat de tota exterioritat» (Nancy, pàg. 11).

En efecte, un retrat és una imatge que, a priori, està mostrant el subjecte retratat

en un moment en què no realitza cap acció. La fotografia es va mostrar des del

començament com a eina ideal per a la democratització del retrat, encara que

en el fons estigués restringida per a molts col·lectius i, com hem vist, també

redefinís l'estructura social de la raça i el gènere per mitjà de codis visuals. Per

tant, davant l'afirmació de Nancy, ens podem preguntar no obstant això què

som nosaltres, i quant hi ha d'exterior en nosaltres mateixos, i també de quina

manera ens configurem individualment i col·lectivament per mitjà del retrat,

que no deixa de ser una posada en escena sobre la construcció del «jo» i els «al-

tres». A més del pictorialisme i la fotografia directa que hem vist en el capítol

anterior, des de dates primerenques, especialment en les avantguardes, es van

realitzar pràctiques fotogràfiques que tenien a veure amb la posada en escena i

la construcció identitària, i també les escenificacions o pràctiques performati-

ves, que en ocasions uneixen ambdues. Els fotògrafs es van incloure sovint en

aquestes pràctiques en tots dos casos. Per tant, parlar de la performativitat en

la fotografia té a veure amb la identitat. Encara que s'ha desenvolupat més en

la teoria des de les formulacions d'identitats anomenades no normatives (que

en termes amplis podrien ser en totes les persones que no siguin homes blancs

heterosexuals), si pensem en un retrat individual o de grup, aquest sempre és

la manifestació visual en gran manera simbòlica de la construcció del «jo» des

d'un lloc del món que connecta amb els altres (classe social, gènere, «raça»…)

i que ens inclou i exclou. És a dir, la paradoxa del retrat fotogràfic és que, si bé

pot semblar una mirada a la nostra persona, no hi ha un altre gènere menys

individualitzador des de la perspectiva social: l'enquadrament, la posi, la nos-

tra vestimenta… Tots són trets que ens identifiquen amb un o un altre grup,

fet que ja ocorria en la tradició i usos del retrat pictòric.

Això és el que podem anomenar la perfomance de la identitat, prenent el terme

en anglès que ja està molt assumit en les arts visuals. Per a explicar què és la

performativitat i distingir-la de la pràctica artística coneguda amb el mateix

nom (encara que relacionades), hem de recuperar la teoria de la filòsofa nord-
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americana Judith Butler, que va tenir una gran influència en la teoria de la

imatge, el cinema i la fotografia. Butler, al començament dels anys noranta

del segle XX, va relacionar la teoria de la performativitat amb la qüestió del

gènere, i va concloure que aquest últim és una construcció social i cultural que

es manifesta en una sèrie de trets i comportaments externs. En una crítica al

pretès subjecte universalista, Butler afirma que els rols de gènere són assignats i

es manifesten en una sèrie de gestos que aprenem i interioritzem per repetició:

«Les qüestions que estaran en joc en la reformulació de la materialitat dels cossos seran:
(1) la reconsideració de la matèria dels cossos com l'efecte d'una dinàmica de poder, de
tal manera que la matèria dels cossos sigui indissociable de les normes reguladores que
governen la seva materialització i la significació d'aquells efectes materials; (2) la com-
prensió de la performativitat, no com l'acte mitjançant el qual un subjecte dona vida al
que nomena, sinó molt abans, com aquest poder reiteratiu del discurs per a produir els
fenòmens que regula i imposa; (3) la construcció del "sexe" no ja com una dada corporal
sobre el que s'imposa artificialment la construcció del gènere, sinó com una norma cul-
tural que governa la materialització dels cossos; (4) una reconcepció del procés mitjan-
çant el qual un subjecte s'apropia, adopta una norma corporal, no com alguna cosa a què
estrictament se sotmet, sinó, més aviat, com una evolució en què el subjecte es forma en
virtut de passar per aquest procés d'assumir un sexe; i (5) una vinculació d'aquest procés
d'"assumir" un sexe amb la qüestió de la identificació i amb els mitjans discursius que
empra l'imperatiu heterosexual per a permetre certes identificacions sexuades i excloure
i repudiar-ne altres» (Butler, pàg. 19).

El cert és que la teoria de la performativitat de Butler es pot aplicar a altres

identitats a més de la del gènere, encara que sens dubte aquesta és una de

les que passa a totes les persones. Pensant en la imatge i el retrat, i reprenent

idees vistes anteriorment, la identitat és alguna cosa que s'inscriu en nosaltres

per mitjà de característiques en gran manera visuals. Pensem un exemple que

sembla simple però que ens pot portar a pensar en les identitats nacionals i en

com s'aglutinen i condensen en símbols, com són les banderes o certes festivi-

tats o espais públics. De la mateixa manera, davant una càmera fotogràfica, no

és que «siguem» nosaltres, sinó que estem «actuant» com una certa identitat.
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No és gens estrany que la versemblança fotogràfica permetés als artistes in-

teressats en la identitat expressar les seves inquietuds. Ja l'entorn surrealista,

que precisament tenia en la imaginació una de les seves més fermes aliances,

va explorar la identitat tant col·lectiva com individual mitjançant la fotografia

per mitjà dels retrats. Però, sens dubte, el més paradigmàtic va ser el cas de

Claude Cahun, que va aprofundir en la seva identitat de gènere per mitjà de

la fotografia. Com explica Juan Albarrán:

«Claude Cahun va ser una escriptora, fotògrafa i intel·lectual jueva, propera als cercles
surrealistes, que durant els anys vint i trenta va dur a terme una revisió de les convencions
representacionals a partir de les quals es construeix la identitat de gènere. En una sèrie
d'autoretrats, presos en la seva majoria per la seva companya Suzanne Malherbe i datats
entorn de 1929, Cahun es posa en escena adoptant diferents actituds amb què inveteix
els rols identitaris atribuïts a un gènere determinat. La fotografia li permet realitzar un
exercici d'autoexploració identitària que intenta eludir la mirada masculina, la mirada de
l'altre que defineix i cosifica la dona. Cahun recupera així la capacitat d'autorepresentar-
se passant a ser subjecte i no solament objecte de la representació» (Albarrán, pàg. 37).

El cas de Cahun exemplifica perfectament aquest vincle entre la identitat com

un acte performatiu i la fotografia. Aprofundint en les seves motivacions polí-

tiques, podríem encaixar aquesta idea en una resistència a les identitats sexuals
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hegemòniques i les posades en escena d'un lloc del món que es discuteix amb

Cahun d'una manera profunda. La dissolució del que es considera una iden-

titat exposada és reptada mitjançant la construcció d'una imatge d'un mateix

que pot resultar artificial, però que de fet no ho és menys que qualsevol altra

manifestació visual del cos:

«La identitat performada, escenificada en la fotografia, no pot ser considerada com una
simple farsa. La identitat "real" ja no existeix, es demostra tan "fictícia", tan actuada, com
la que ha estat posada en escena, posada en la imatge. L'escenificació passa a ser una
estratègia de producció de la identitat; la fotografia, un teatre suspès entre el públic i el
privat en què imaginar una subjectivitat no normativa» (Albarrán, pàg. 38).

Claude Cahun, I am training, don’t kiss me (fragment), 1927, Jersey Heritage Collection. Font: https://www.jerseyheritage.org/
collection-items/claude-cahun

Aquesta actitud enfront de la identitat i el «jo» del començament del segle XX

serà, no obstant això, marginal en l'àmbit de la fotografia, o millor, dels seus

circuits més oficials que prioritzaven en aquest moment la fotografia directa.

No obstant això, eclosionarà dècades després, quan, especialment a partir de

la dècada dels anys seixanta, valors tant artístics (com ara el formalisme) com

culturals (són els anys de les lluites pels drets civils, les lluites estudiantils i

de gènere) s'esquerdin. En el si dels nous discursos crítics tant en el terreny

de la condició de l'objecte artístic com dels discursos perifèrics (en què ens

detindrem en l'apartat següent), la temporalitat de noves formes artístiques

com l'art d'acció, la performance o el happening troba en la fotografia el suport

ideal per a deixar registre de l'obra d'art desmaterialitzada, amb l'acceptació

paradoxal (per fi) de la fotografia en el circuit de les galeries i obres d'art. D'altra

banda, els artistes d'aquest moment que s'interessen per la identitat escullen

mitjans com la fotografia per als seus treballs.

És pertinent la pregunta de per què ha servit la fotografia, especialment des de

la postmodernitat, com a suport per a la construcció i reivindicació d'identitats

tant individuals com col·lectives en el camp de l'art. Juan Albarrán ho explica

de la manera següent:

https://www.jerseyheritage.org/collection-items/claude-cahun
https://www.jerseyheritage.org/collection-items/claude-cahun
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«Per què la crítica a la representació d'identitats, individuals o col·lectives, troba un ter-
reny abonat en l'encreuament entre la performance i la fotografia? La fotografia emprada
per aquests creadors sembla posar en crisis una doble convencionalitat: la que concerneix
a la suposada veracitat del mitjà i la referida a una identitat mai essencial. La identitat
continguda (o reprimida) en un cos es constitueix en relació amb una sèrie de factors
socials, històrics, ambientals, culturals, etc. És a dir, la construcció de la identitat no és
un procés natural. I els mecanismes de representació fotogràfica, malgrat les analogies
existents amb la visió humana, tampoc no ho són. La identitat és un concepte artificial
(psicosocial) que s'estableix a partir d'un garbuix de símbols i tòpics provinents del món
de la televisió, el cinema, l'art, els mass-media, etc., el món del simulacre mediàtic de què
també forma part la fotografia» (Albarrán, pàg. 87).

Encara que no únicament, en fotografia això es reflecteix en la creació

d'autoretrats que escenifiquen la identitat com a part d'una construcció. Un

dels exemples més coneguts és l'obra de Cindy Sherman, però podem pensar

en molts altres exemples, com Gillian Wearing o Yasumasa Morimura. Mori-

mura s'autoretrata una vegada i una altra amb l'aparença de personatges cone-

guts de la història i l'art. La fotografia i la performativitat s'uneixen en la cons-

ciència de la identitat com una màscara, més que l'assumpció del retrat com

una realitat o un «nosaltres» capaç d'entendre's sense els altres.

Yasumasa Morimura, Magritte/Triple Personality, 2016. Font: http://juanadeaizpuru.es/artista/yasumasa-morimura/

4.2. Discursos perifèrics entorn del cos: «raça» i dissidència

sexual

En l'apartat anterior hem apuntat algunes qüestions sobre el cos i la fotografia

en relació amb la identitat individual quan és travessada per convencions i

mandats externs. El cos és el suport de la nostra identitat, de què ens compon

i ens imposen, i la fotografia l'ha convertit en un objecte per a situar uns sub-

http://juanadeaizpuru.es/artista/yasumasa-morimura/
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jectes en uns espais, i uns altres en uns altres. És el lloc sobre el qual s'exerceix

la violència física o simbòlica sobre els subjectes que no encaixen en la visió

normativa del subjecte mitjà.

No obstant això, el cos també és l'eina per a posar en joc i reptar les identi-

tats normatives i desconstruir l'ordre cultural occidental que l'havia convertit,

com va escriure Barbara Kruger en una de les seves obres, En un campo de bata-

lla. Acompanyant la crisi de la representació i la postmodernitat, s'estenen en

l'àmbit acadèmic, artístic i activista les teories postcolonials, els feminismes i la

teoria queer. Perspectives de vida contràries al binarisme que l'heteropatriarcat

i el colonialisme havien imposat en les subjectivitats subalternes i que ara són

respostes des de moviments radicals que, en molts casos, utilitzen la matei-

xa eina amb què havien estat sistemàticament representats com a inferiors:

la imatge i en particular la fotografia. El cos encarna ara en la fotografia un

lloc de resistència en què s'encarnen els valors, les identitats i les tradicions en

disputa, fonamentalment quant a la «raça»3, el gènere i la sexualitat.

D'una banda, els estudis postcolonials, que com a disciplina acadèmica sor-

geix a la fi dels anys setanta amb Orientalismo, d'Edward Said, i posteriorment

Homi Bhabha (El lugar de la cultura) i Gayatri Spivak (¿Puede hablar el subalter-

no?), posen al centre del debat que les construccions culturals, entre les quals

s'inclouen les visuals, sobre les cultures no europees sempre van estar destina-

des a crear una distància que justifiqués i apuntalés la violència de l'explotació

colonial. Aquestes aportacions a la reflexió sobre el colonialisme, inseparable

del racisme i el capitalisme, tenien com a precedent la literatura anticolonial.

Especialment podem recordar Franz Fanon i la seva Piel negra, máscaras blan-

cas, un assaig fonamental per a comprendre la «racialització» i els seus efectes

psicològics sobre les persones negres. De la mateixa manera que l'anomenada

postmodernitat deixa en evidència la dissolució dels gèneres artístics i tem-

poralitats, els estudis postcolonials, precedits per les lluites anticolonials i an-

tiimperialistes a Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i als Estats Units per les lluites

pels drets civils, també acaben desmuntant la jerarquització racial en el món

de les imatges. Anys després, en els noranta, els estudis culturals, una altra dis-

ciplina acadèmica dedicada a la crítica cultural, assumirà algunes qüestions i

les aplicarà a la crítica dels suports populars, entre els quals hi ha la fotografia.

Las identidades, amb teòrics com Stuart Hall; les manifestacions culturals, amb

noms com Paul Gilroy i el seu clàssic El Atlántico negro; o la interseccionalitat

del feminisme negre amb bell hooks són analitzades des d'un enfocament rup-

turista amb els relats euroblanc-cèntrics.

La fotografia és, potser, el mitjà amb el qual més s'han difós les idees sobre el

racisme i els estereotips. La criminalització dels cossos subalterns també alber-

gava el cos negre, un cos que porta inscrit una violència ancestral però tam-

bé molts trets visualment condemnatoris. Pensant breument en una genealo-

gia del cos negre en la fotografia, trobem el servent procedent de la pintura

moderna, però aquesta vegada és la persona esclavitzada i el colonitzat que

mostra el seu cos nu i maltractat en posició frontal o de perfil davant la cà-

(3)Com sabem, la ciència ha des-
cartat l'existència de races en-
tre els humans, però utilitzarem
l'expressió entre cometes per la se-
va càrrega cultural i política.
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mera fotogràfica. Un cos que és mostrat com una possessió, com un objecte

d'estudi, com algú definitivament inferior al blanc, en què les ferides del mal-

tractament són clarament mostrades, com la sèrie de daguerreotips realitzats

el 1850 per J. T. Zealy comissionats per Louis Agassiz, com el que veiem en

la imatge. Potser són un dels exemples més clars i paradigmàtics de com el

cos negre s'ha mostrat nu i sistemàticament animalitzat, negat de tot context

començant per la indumentària.

J. T. Zealy, Renty, 1850. Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Agassiz_Zealy_slave_portraits

La representació del cos negre en la fotografia ha estat revisada tant des de la

pràctica com des de la teoria. Les imatges de persones esclavitzades i colonit-

zades són represes per artistes que, de nou, troben en la fotografia el mitjà ideal

per a desconstruir les imatges que han conformat una identitat amb la qual

carreguen i apel·len per mitjà de la imatge a l'individual i al col·lectiu. Un dels

casos més emocionants i impactants és el de la fotògrafa afroamericana Carrie

Mae Weems, que treballa habitualment amb diferents temes que aborden tant

la cultura afrodescendent com el lloc del cos negre en el camp visual. Weems

va reprendre la sèrie de Zealy i altres fotografies colonials de persones africanes

negres per la seva sèrie From here I saw what happened and I cried, en què les in-

tervenia amb tons vermells i un vers d'un poema que girava entorn de l'estudi

i l'objectualització del cos negre sobre cadascuna de les fotografies. Un exercici

que enllaça, per tant, amb diversos assumptes que hem anat veient, com el

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Agassiz_Zealy_slave_portraits


© FUOC • PID_00255739 61 Enfocaments teòrics en la fotografia

de la postfotografia, en què l'autora no produeix noves fotografies sinó que

planteja una relectura de la mateixa història de la fotografia centrant-se, pre-

cisament, en el cos com a lloc en què s'ha exercit la violència racista colonial.

Carrie Mae Weems, From here I saw what happened and I cried, 1995. Font: http://carriemaeweems.net/galleries/from-here.html

Des del punt de vista teòric, és interessant l'aportació que l'historiador de l'art

britànic i professor de la Universitat de Yale (Estats Units) Kobena Mercer ha

realitzat en el camp de la fotografia i l'art des de les polítiques de la identitat.

Mercer situa precisament el cos com a material en què es dipositen en la fo-

tografia els anhels, desitjos i fetitxismes entorn del cos negre, dedicant inves-

tigacions a qüestions com el pèl negre (ens referim al cabell de les persones

negres) com a material simbòlic (de lluita, d'opressió, de poder) perquè, preci-

sament, la raça és constitutiva de l'estructura social.

En el camp de la fotografia, destaquen les seves anàlisis dels treballs de Rotimi

Fani-Kayode i Robert Mapplethorpe, dos fotògrafs en els treballs dels quals

interseccionen precisament la raça i el gènere i la sexualitat. Ocupant-se tots

dos del cos masculí negre en les seves fotografies, per a Mercer els treballs

són absolutament oposats. Fani-Kayode estava travessat per l'experiència de

la diàspora, caracteritzada per l'acumulació de memòries i valors culturals, i

utilitzava la representació del seu cos per a materialitzar aquesta experiència i

també, en altres sèries, un homoerotisme que en el context dels primers anys

noranta també es revelava com el retrat d'una resistència.

D'altra banda, el treball de Robert Mapplethorpe estaria inscrit en el context de

la pandèmia del VIH que va estigmatitzar l'homosexualitat en els anys vuitanta

i noranta. En efecte, la masculinitat, com la feminitat, i l'heterosexualitat, són

identitats construïdes culturalment i socialment i imposades, entorn de les

quals gira una part del treball de Mapplethorpe. Kobena Mercer, no obstant

això, va realitzar una dura crítica a un treball que fins a cert punt havia estat

canònic en l'assumpte del cos en la fotografia.

http://carriemaeweems.net/galleries/from-here.html
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Robert Mapplethorpe, Derrick Cross, 1983. Font: https://www.guggenheim.org/artwork/2733

Per a Mercer, Mapplethorpe cau una vegada més en la cosificació sexual i fe-

titxització del cos masculí negre en la tradició voyeurista de l'home blanc cap

al negre. El «feminitza» en el sentit en què és objecte de la mirada i el control,

convertint-lo en un cos passiu sota la mirada colonial, característicament am-

bivalent en una mescla de desig i rebuig. I escriu:

«Com una petjada de la fantasia narcisista, egocèntrica i sexualitzadora, això és un com-
ponent crucial en el procés de cosificació eròtica, no solament perquè executa la possible
representació d'un cos negre col·lectiu o contextualitzat, sinó perquè l'enquadrament en
solitari és la precondició per a una fantasia voyeurística de control sobre l'altre sense in-
tervenir i unilateral, que és la funció que desenvolupa precisament en la pornografia gai
i heterosexual» (Mercer, pàg. 438).

Bibliografia

Kobena�Mercer. «Reading
racial fetishism: the photo-
graphs of Robert Mapplethor-
pe». A: Welcome to the jungle.
New positions in Black Cultural
Studies.

https://www.guggenheim.org/artwork/2733
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Del LaGrace Vulcà, Bitte & Andy Candy (sèrie Queering Gender), 2006. Font: http://www.dellagracevolcano.com

Els feminismes també es van recolzar visualment en l'art d'acció i la fotografia

per a reptar els rols del gènere assignats socialment, com hem vist en l'apartat

anterior, amb artistes que van utilitzar la fotografia sia per a deixar registre

de les seves obres entorn del cos o per a utilitzar-lo com a suport de la refle-

xió sobre la dona en el marc heteropatriarcal dominant. Van ser els casos de

Hannah Wilke o Ana Mendieta, encara que en podríem citar moltes més. En

la intersecció de les teories feministes i l'orientació sexual, el moviment que-

er, de difícil definició i que aglutinaria múltiples identitats i orientacions de

sexe i gènere, s'obrirà pas com una altra de les bastides del pensament de la

postmodernitat, quan a la fi dels vuitanta i els noranta repta les categories

binàries tradicionals (home/dona, homosexual/heterosexual, blanc/negre) ja

que entén que són construccions culturals restrictives que no s'adeqüen a la

diversitat afectiva i identitària. Com a teoria, advoca per l'autoassignació de la

identitat, fora de l'establert, més enllà de les definicions LGTBIQ4. En una cerca

de què podríem considerar una fotografia queer, precisament com una mena

d'antagonista en l'straight photography o fotografia directa, Christoph Ribbat

proposa noms com els de Del LaGrace Volcano o Nan Goldin, que articulen

els seus treballs entorn dels desviats, els rars, els que no han format part dels

relats fotogràfics nord-americans del segle XX. Sobre Del LaGrace Volcano, Jay

Prosser va escriure:

(4)LGTBIQ: sigles referents a lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres,
intersexuals i queer.

«Autodenominat terrorista del gènere a temps parcial, i mutació intencional, la fotografia
de Vulcano ha escenificat la construcció del gènere i la rica diversitat de les morfologies
corporals disponibles per aquells que volen mirar, de maneres que han ressonat profun-
dament amb –i més aviat que habitualment han precedit, influït i posat juntes de manera
crucial– lesbianes incipients, queer, trans i teories intersexuals. Volcano és excepcional
com a fotògraf i pensador ja que s'ocupa de mostrar el gènere i el sexe com una cosa tant
performativa com íntimament encarnada».

Enllaç

Podeu consultar la pàgina
web de Del LaGrace Volcano
a l'enllaç següent:
<http://
www.dellagracevolcano.com>

http://www.dellagracevolcano.com
http://www.dellagracevolcano.com
http://www.dellagracevolcano.com
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4.3. Temps i memòria

Les teories i idees que hem anat veient al llarg de les pàgines anteriors no es

poden circumscriure, no obstant això, en un únic apartat, ja que són molts els

afectes i moments que els travessen, i també són múltiples les preguntes que

podem fer-los i s'han fet tant a les fotografies com als textos. Qüestions com

el temps i la memòria ja han sortit en noms com Susan Sontag a Ante el dolor

de los demás, Roland Barthes o Walter Benjamin, entre d'altres. Efectivament,

és impossible separar la fotografia del desig de recordar i de detenir el pas del

temps o crear una imatge per al futur amb intencions personals o polítiques.

I en aquest sentit, és important distingir aquí el record de la memòria, sent

aquesta última la capacitat d'evocar el passat, portar-lo al present. El que ex-

plica que Barthes reflexionés sobre la fotografia en ple duel per la seva mare és

el fet que la fotografia té com a tret inherent evocar el que va ser, però també

activar físicament, en el nostre cos, el que sigui que la imatge ens provoca.

Reprenguem, d'una banda, la perspectiva material per a vincular la fisicitat

amb la memòria. Per a Elizabeth Edwards, les fotografies són objectes de me-

mòria en un moment en què estem saturats d'imatges, i allò intercanviable i

relacional de les fotografies físiques pot activar una relació més profunda amb

la imatge: «Els objectes són enllaços entre el passat i el present, i les fotografies

tenen un doble enllaç com a imatge i com a material, dues capes ontològiques

de l'objecte» (Edwards, pàg. 340).

D'altra banda, el que s'obre amb això és un debat sobre les temporalitats que

habitem i el paper de les imatges, i en aquest cas en particular, de les fotogra-

fies. Les fotografies no ens ensenyen un passat, sinó un passat que es repeteix,

renova o es reescriu amb la mirada. L'historiador de l'art francès Georges Di-

di-Huberman es va preguntar, en el seu meravellós llibre Ante el tiempo, sobre

la relació que la imatge ens imposa en la relació entre el temps i la història. Per

a Didi-Huberman, tota història és anacrònica i tot saber històric relacional, i

aquesta escriptura és possible per mitjà de la història de l'art:

Bibliografia

Elisabeth�Edwards. «Pho-
tographs as objects of me-
mory». A: Material Memories.

«En primer lloc, l'anacronisme sembla sorgir en el plec exacte de la relació entre la imatge
i la història: les imatges, per descomptat, tenen una història; però el que aquestes són,
el seu moviment propi, el seu poder específic, no apareix en la història més que com
un símptoma –un malestar, una desmentida més o menys violenta, una suspensió. Per
contra, sobretot vull dir que la imatge és "atemporal", "absoluta", "eterna", que escapa,
per essència, a la historicitat. Al contrari, vull afirmar que la seva temporalitat no serà
reconeguda com a tal en la mesura que l'element històric que la produeix no es vegi
dialectitzat per l'element anacrònic que el travessa» (Didi-Huberman, pàg. 18-19).

Bibliografia

Georges�Didi-Huberman.
Ante el tiempo. Historia del arte
y anacronismo de las imágenes.
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Duane Michals, Dr. Heisenberg’s Mirror of Uncertainty, 1998. Font: http://www.maxestrella.com/artista/Duane%20Michals/
obra_1054.html

Hem tractat, també en l'apartat de la materialitat, la construcció dels àlbums

de fotografia en relació amb com veure una única fotografia de manera aïllada.

A més d'un discurs o relat, observar les fotografies d'un àlbum passant les seves

pàgines introdueix el factor temps en una experiència visual. Però, a part de

les relacions que s'estableixen des de la idea del temps entre les imatges i els

observadors o elements externs a la imatge, pensem per acabar en les tempo-

ralitats internes. Una fotografia té de manera inherent tres temps: el passat,

quan va tenir lloc el que es va retratar en aquesta; el present, ja que la fotogra-

fia retorna a aquest moment exacte en què va tenir lloc la interacció entre la

càmera i els retratats; i el futur, ja que tot desig de fotografiar, de fotografiar-se,

porta implícit un desig i un anhel de romandre i és, per tant, una mirada a un

espectador futur. Alguna cosa semblant al que en la teoria del cinema es coneix

com a temps del relat i temps de l'espectador. El que en la pantalla dura anys,

en l'experiència de qui mira pot ser solament un segon. En una fotografia resi-

deix una capacitat narrativa que la converteix en un mitjà complex i parado-

xal des d'aquesta perspectiva temporal. En ocasions, l'acció en moviment ens

remet a un tram de temps que reconeixem, però també presenta possibilitats

narratives per mitjà de sèries o jocs com els del fotògraf nord-americà Duane

Michals, que sempre introdueix en els seus treballs, d'una manera o una altra,

el factor temps. D'una banda, tracta unes temàtiques habitualment relaciona-

des amb el seu pas, la incertesa (que no deixa de ser una espera) o la pèrdua

d'algú. Per l'altra, aborda la narrativitat en la seva obra per mitjà de fotografies

múltiples acompanyades de textos que conformen una història que, si bé no

forma part d'una temporalitat tancada, té un començament i un final davant

els ulls de l'espectador.

Les decisions internes de la fotografia també tenen implicacions quant a la

percepció de les temporalitats. Per a Thierry de Duve, la paradoxa de la foto-

grafia resideix precisament en la distinció entre el posat i la instantània, una

distinció que va molt més allà d'una elecció estilística, genèrica o accidental.

Fet que també ha generat importants teories fotogràfiques des de la pràctica

http://www.maxestrella.com/artista/Duane%20Michals/obra_1054.html
http://www.maxestrella.com/artista/Duane%20Michals/obra_1054.html


© FUOC • PID_00255739 66 Enfocaments teòrics en la fotografia

com la idea de l'«instant decisiu» de Henri Cartier-Bresson, referint-se al fet

que l'essència de la fotografia era captar el moment exacte de les accions que

tenen lloc.

Julia Margaret Cameron, Yo espero, 1872. Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:I_Wait,_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg

De Duve escriu sobre aquesta paradoxa amb què tanquem aquest epígraf sobre

el temps, en una distinció entre els dos tipus fonamentals de fotografia com

són el posat (com un temps difunt) i la instantània, que, lluny de ser secunda-

ris, han acaparat alguns dels debats del mitjà fotogràfic, com la distinció entre

l'straight photography o la fotografia dirigida:

«La fotografia, en efecte, s'aprèn de dues maneres mútuament exclusives: es percep com
un testimoniatge viu, com un temps estacionari, com un vida mantinguda, com una mort
retinguda, com una naturalesa immanent, però llavors, el que designa fora de si mateixa,
mitjançant el mateix gest, és la mort del referent, un passat pretèrit, un temps consumat
i immòbil o, per contra, es percep com una captura de la vida, com un temps suspès, com
una vida sorpresa i no retornada, com un artifici, però llavors indica que, fora, la vida
continua, que el temps flueix i que l'objecte captat, al mateix temps, no és assolit. Certs
tipus de fotos defineixen models per a aquestes aprehensions: el retrat funerari perllonga
en l'escena una vida que s'ha detingut fora de l'escena; la foto de reportatge, per contra,
capta en l'escena un esdeveniment que continua fora. El posat pertany al primer tipus,
la instantània al segon. No obstant això, els dos tipus en realitat coexisteixen en tota
fotografia: la fotografia sempre és apresa segons aquests dos trajectes heterogenis croats,
i no obstant això coextensius. Per això, la fotografia és semiòtica i fenomenològicament
paradoxal, sent el quiasme una figura de la paradoxa. La meva hipòtesi és que aquesta
figura és específica a la fotografia i la distingeix d'altres pràctiques de la imatge com el
dibuix o la pintura» (de Duve, pàg. 66-67).
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4.4. L'agència de la tecnologia i el posthumanisme

Algunes de les teories i idees que hem vist anteriorment apunten precedents

de les teories sobre l'agència de la tecnologia i el desplaçament de l'ésser humà

com a protagonista de la història i el món que han tingut una gran influèn-

cia en les manifestacions artístiques contemporànies, però també en l'anàlisi

cultural influïda per les ciències socials. Recordem que ja Henry Fox Talbot va

publicar un llibre titulat The Pencil of Nature, un títol que situava la naturalesa

com a artífex de la fotografia ja que considerava que era la llum, sense amb

prou feines una intervenció humana, qui la duia a terme. Les experimentaci-

ons sense càmera de Lázsló Moholy-Nagy inspirades en els objets trouvés sur-

realistes també deixaven al descobert l'atzar que oferia el joc tecnològic, pot-

ser anunciant el que posteriorment s'entendria com la capacitat, l'agència (és

a dir, la capacitat d'intervenir en una determinada estructura, habitualment

l'estructura social), de les màquines a l'hora de crear imatges i portar a terme un

altre tipus d'activitats solament amb la mediació de l'home o, fins i tot, sense

aquesta. I ja des de la teoria, en els anys vuitanta del segle XX hem vist com Vi-

lém Flusser atorgava als «aparells» una posició crucial en la creació d'imatges,

atès que considerava que no era l'home sinó aquests els que les realitzaven.

El terme «posthumanisme» va ser encunyat pel filòsof alemany Peter Sloter-

dijk per a referir-se a l'època en què l'humà ja no era considerat el centre de

totes les coses. Després de la revolució tecnològica, però també després dels

moviments polítics que reptaven la idea del subjecte universal, l'humanisme

eurocèntric i androcèntric havia fracassat. Els fonaments d'aquesta època ha-

vien de ser necessàriament diferents. Això es creua amb el feminisme, la teo-

ria postcolonial i l'ecologisme en la creença que cal expandir noves formes de

coneixement en la comprensió del món, i en què les fronteres entre l'humà i

el no humà s'esborren cada vegada més. Encara que en termes teòrics el post-

humanisme ha estat més aplicat al cinema que a la fotografia, en particular a

un cert tipus de cinema de ciència ficció, alguns dels teòrics que poden relaci-

onar-se d'una manera o una altra amb idees properes al posthumanisme ens

poden ser d'ajuda per a pensar en l'agència de la tecnologia per a conèixer la

fotografia i temes com el no humà en contraposició a l'humà en l'era tecnolò-

gica per mitjà de pràctiques fotogràfiques.

Una dels vessants més influents d'aquesta idea podria ser, en l'aplicable al nos-

tre tema d'estudi, la teoria de l'actor xarxa, iniciada pels sociòlegs de la ciència

Bruno Latour i Michel Callon principalment. L'agència no pertany ja única-

ment als humans, sinó que l'acció es converteix en una acció redistribuïda en

què els objectes, animals, bacteris del nostre cos, entre d'altres, també tenen

aquesta capacitat d'intervenció i són necessaris per a aquesta xarxa. Així, la

teoria de l'actor xarxa no distingeix entre l'humà i el no humà com a actants

que defineixen una xarxa. Aplicant això a la teoria de la imatge i la fotografia,

podríem pensar, a partir d'això, que quan fem una fotografia no únicament

intervé l'humà, sinó una sèrie de condicionants, començant per la tecnologia,

però també altres condicions externes, influeixen en la realització i resultat
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d'una imatge. Pensem en pràctiques fotogràfiques de diferents tipus en què

la tecnologia (o la seva absència) són una part inseparable de l'anàlisi de la

imatge. Imatges com les fotografies realitzades en microscopi o provinents de

la neurociència demostren que l'ull humà és inferior a la tecnologia, capaç

d'apropar la naturalesa i d'intervenir en aquesta com l'home no és capaç. Un

altre exemple podrien ser les fotografies per satèl·lit o les realitzades mitjan-

çant la utilització de drons, i també les fotografies fetes amb infrarojos, en què

és la temperatura corporal el que fa visible un cos. Com anunciava Flusser,

aquesta nova època desborda l'ull humà i col·loca la mateixa màquina com a

autora de la imatge.

Així i tot, també pensem que si som capaços de desplaçar l'humà del centre,

altres pràctiques fotogràfiques documentals poden ser analitzades sota aquest

prisma, assumint que altres aspectes com l'ambient generat arran de la presèn-

cia d'una imatge, o les circumstàncies, impacten directament no solament en

el resultat de la imatge, sinó en el mateix procés de la imatge. Dit d'una altra

manera, és la càmera capaç d'actuar en el seu entorn social? És capaç la càmera

de participar en el que està ocorrent? Si pensem en els usos contemporanis de

les càmeres dels telèfons mòbils, un d'aquests, que connecta a més amb el que

hem vist en Ariella Azoulay, és el gest d'encendre la càmera davant un abús o

injustícia, i fer una fotografia o vídeo per a deixar-ne constància. No obstant

això, el que ocorre no és únicament que es fa un registre. El més important

en el context en què estem parlant és que la presència d'una càmera pot en

ocasions també detenir aquest abús, o almenys intervenir en la successió dels

fets. Encara que assumir aquest desplaçament pot sonar rebuscat, podem pa-

rafrasejar a Latour quan diu que, malgrat que el martell ha de ser utilitzat per

una mà, no es pot clavar un clau sense un martell. Pensant en la càmera foto-

gràfica, encara que és necessària una mà que activi el disparador, hi ha deter-

minades accions que ja no podem pensar sense aquesta.

Podem esmentar, per acabar, dues de les teòriques feministes més destacades

d'aquest corrent posthumanista que, com hem dit, s'encarrega en realitat de

molts assumptes i des de perspectives i angles diferents. Si bé no són, òbvia-

ment, teòriques de la fotografia, les seves aportacions i el lloc des del qual par-

len i intervenen, és a dir, en les bretxes d'aquest sistema posthumà que es ca-

racteritza per l'esquerda d'aquell ordre humanista androcèntric, són clau per a

entendre el moment de les ciències socials i les humanitats amb què dialogarà

necessàriament el nostre treball. Una d'aquestes és Donna Haraway, amb qui

relacionem anteriorment a Flusser, i Rosi Braidotti. Haraway va qüestionar la

història de la ciència, en particular de la zoologia, des d'una visió que inclo-

gués els paràmetres de sexe, raça i classe en la construcció d'aquesta ciència

a Visiones de primate. A Manifiesto ciborg va teoritzar des del feminisme sobre

aquest nou subjecte que, a més d'un personatge de ficció, ens interpel·la en

l'era tecnològica, però que acaba sent un manifest contra els essencialismes de

certs moviments, en particular el feminisme, quan es recolzen en la naturale-

sa per a reunir un grup ampli de dones. Braidotti, d'altra banda, advoca des

de les humanitats, en particular la filosofia, per formes de col·lectivitat que
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puguin respondre a les ànsies del posthumanisme de vèncer la imposició del

capitalisme, encarnat en l'androcentrisme i en l'ordre imposat fins ara, és a

dir, eurocèntric i heteropatriarcal. També, des del feminisme, per a Braidotti

és el moment de crear noves aliances que siguin més sostenibles i ecologistes

a l'hora de pensar en l'ordre que requereix el moment actual.
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