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El 23 de juliol de 2010, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Sr. Joan Manuel Tres-
serras, convocava a una reunió a la Conselleria diversos representants, nombrosos i molt signi-
ficatius, del sector de la fotografia a Catalunya amb la voluntat de conèixer de primera mà l’estat 
del sector i les valoracions que feien respecte a les intervencions que caldria posar en marxa 
des de l’Administració. Per tal de garantir la continuïtat més enllà dels períodes de legislatura i 
el compromís institucional del Govern més enllà de la posició personal dels equips polítics del 
Departament, el conseller es va comprometre a encarregar al Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts de Catalunya (CoNCA) un informe sobre les directrius que haurien d’articular una 
política pública en l’àmbit de la fotografia i a entregar al nou conseller de Cultura aquest informe 
amb la recomanació de considerar-lo una urgència estratègica pendent. A aquesta reunió van 
assistir tres consellers del Plenari del CoNCA: Pilar Parcerisas, Chantal Grande i Xavier Antich.

Amb data 30 de juliol, el conseller va adreçar al president del CoNCA, Francesc Guardans, una 
carta en la qual demanava i encarregava al CoNCA “un informe que contingui la formulació 
d’una proposta de política pública general en l’àmbit de la fotografia, atenent a la seva com-
plexitat, des de la vessant patrimonial i documental a l’artística, que, sens perjudici de l’activitat 
actualment desenvolupada per les institucions, entitats, fundacions, empreses o particulars, 
permeti al Govern projectar i disposar d’un marc d’intervenció en el sector més sòlid, eficient i 
global”1.  

Immediatament, alguns consellers del CoNCA, a instàncies del seu president, es van posar a 
treballar per preparar l’informe esmentat i poder lliurar-lo al conseller Tresserras per tal que en 
pogués disposar en el moment del relleu a la Conselleria. El desembre de 2010, el president del 
CoNCA va lliurar al conseller Tresserras el document provisional, que ara es presenta ja complet 
i desenvolupat en tots els seus apartats.

Durant aquests mesos, el CoNCA ha portat a terme les iniciatives següents:

1. S’han documentat, revisat i analitzat les diferents iniciatives del sector de la fotografia a 
Catalunya des de les primeres Jornades Catalanes de Fotografia, de 1980, realitzades a la 
Fundació Joan Miró de Barcelona, fins a l’estudi sobre la fotografia d’autor a Catalunya, en-
carregat pel CoNCA a ARTImetria i disponible des del desembre de 2009. Aquest informe 
ofereix un balanç sumari d’aquestes iniciatives.

2. S’ha realitzat una enquesta entre els professionals més representatius i significatius del 
sector per tal de conèixer la seva opinió, d’una banda, sobre les iniciatives prioritàries que 
caldria posar en marxa des de l’àmbit institucional, sense perjudici de l’activitat desenvolu-

1.  Aquest document s’adjunta en l’Annex I. 

1. 

Introducció: metodologia i fases de l’informe
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pada actualment pels agents que intervenen en el sector, i, d’una altra, sobre els objectius 
primordials que haurien de regir la política pública en l’àmbit de la fotografia des del vessant 
patrimonial i documental fins a l’artístic. L’enquesta es va enviar a 45 professionals del sec-
tor, 30 dels quals la van contestar (això suposa un nombre d’enquestes superior al nombre 
de què es va disposar per a l’elaboració del Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya, 
de 1996); d’altra banda, es van realitzar diverses entrevistes amb alguns dels convidats a 
contestar l’enquesta que van preferir formular les seves consideracions en una conversa. 

3. S’han organitzat i desenvolupat diferents trobades individualitzades amb els experts de 
relleu internacional següents per tal de disposar de les seves opinions en aquest informe:

• Joan Fontcuberta, fotògraf, crític de fotografia i president de l’Associació d’Artistes Visu-
als de Catalunya.

•	 Claude	Allemand-Cosneau	és	directora	del	Fons	Nacional	d’Art	Contemporani	de	França	
(FNAC)

• Joël Brard, responsable de “Le Mois de la Photo”, de la Maison Européenne de la Pho-
tographie de París.

• Agnès de Gouvion Saint-Cyr, historiadora i crítica de fotografia, comissària d’exposicions 
i autora de diversos llibres sobre fotografia, organitzadora de festivals de fotografia com 
els Recontres d’Arles i inspectora general per a la Fotografia en la Delegació d’Arts Plàs-
tiques del Ministeri de Cultura de França.

índex





2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ:   
1980-2010



8

Qualsevol estudi sobre l’estat i perspectives de la fotografia a Catalunya, com qualsevol pro-
posta de política pública en l’àmbit d’aquest sector, no pot partir de zero. Des de 1980, des 
de diverses instàncies professionals i associatives del sector fotogràfic s’han dut a terme una 
sèrie d’iniciatives en què hi ha hagut, gairebé sempre, una implicació molt forta dels diferents 
agents i que, d’altra banda, han servit, en primer lloc, per actualitzar l’estat de la qüestió de la 
fotografia a Catalunya i, en segon lloc, per dibuixar i proposar línies marc d’actuació i intervenció 
en el sector. 

Cal tenir en compte que el Congrés de Cultura Catalana (1976) no va incloure la fotografia entre 
els diversos sectors culturals analitzats, i, d’aquesta manera, va negligir el seu paper com a re-
alitat cultural i la seva funció en la configuració de l’imaginari visual i de la sensibilitat del nostre 
temps. 

L’objectiu d’aquest apartat és fer la cartografia sintètica i resumida dels esdeveniments sectori-
als més rellevants que permeten resseguir, al llarg dels darrers trenta anys, les diferents posades 
al dia de l’estat de la qüestió i les diferents propostes marc d’actuació que se’n van derivar2.  

2.1. 

Les Jornades Catalanes de Fotografia (1980)

Les Jornades Catalanes de Fotografia, celebrades a la Fundació Joan Miró de Barcelona el 
juny i l’octubre de 1980, suposen l’acte fundacional, en el període democràtic, d’una reflexió 
pública i col·lectiva entorn del fet fotogràfic i constitueixen una fita sense precedents i, per tant, 
inexcusable per a la història de la fotografia catalana i per a qualsevol anàlisi sobre el sector. Hi 
van participar la majoria dels estaments fotogràfics, des de particulars (fotògrafs, estudiants, 
professors, galeristes, personal de premsa i publicitat, crítics, experts, etc.) fins a institucions 
públiques, universitats, entitats i associacions. El seu abast va transcendir els límits de Bar-
celona ciutat. Les ponències i debats que s’hi van desenvolupar van quedar recollits en una 
publicació3.  

Les Jornades es van articular entorn de quatre ponències, que resumim molt breument i de 
manera conjunta:

1. Proposta per a la creació d’un col·lectiu fotogràfic. 

2. Per a més detalls, pot consultar-se un acurat resum de gairebé tots aquests esdeveniments, que posa un èmfasi especial en 
l’aspecte patrimonial a: Boadas, Joan: “El patrimoni fotogràfic documental a Catalunya: balanç i propostes”. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, 30 (2009), p. 124-152.

3. Diversos autors: La fotografia a Catalunya. Sant Cugat del Vallès: Edicions Catalanes, 1983.

2. 

Estat de la qüestió: 1980-2010
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2. Recuperació del passat fotogràfic de Catalunya. Models de creació d’arxius locals i d’un 
museu per a la fotografia de Catalunya.

3. Situació actual de la fotografia a Catalunya.

4. Perspectives per a la fotografia a Catalunya.

A causa de la inexistència de cap associació professional que pogués erigir-se en portaveu 
del sector, es proposava la creació d’un col·lectiu fotogràfic articulat, amb l’objectiu d’aglutinar 
el sector, de promocionar i difondre la fotografia creativa i l’estudi del fenomen fotogràfic, i de 
defensar i promoure de manera conjunta l’obra personal dels seus membres. Cal recordar que 
aleshores es comptabilitzaven 148 entitats fotogràfiques existents a Catalunya, l’activitat de les 
quals, tanmateix, anava poc més enllà d’un concurs anual, en la major part dels casos. Una de 
les propostes més ambicioses d’aquesta ponència va reclamar la creació d’una fototeca que 
inclogués un centre de documentació i un banc de dades. S’hi va constatar el reduït nombre 
d’exposicions fotogràfiques, les escasses galeries que s’hi dedicaven i l’absència d’una crítica 
especialitzada, i ja es reclamava la inclusió dels estudis de fotografia a la universitat. També la 
historiografia fotogràfica es considerava un àmbit deficitari, ja que no s’havia desenvolupat amb 
continuïtat ni amb coherència i sistematicitat.

En aquestes primeres Jornades, la dimensió patrimonial de la fotografia documental a Ca-
talunya ja va tenir un paper rellevant. Sobretot, es reclamava la consideració de la fotografia 
com un element cabdal del patrimoni cultural català, pioner, en tots els aspectes, de l’activitat 
fotogràfica en el conjunt de l’Estat. La segona ponència recollia informació sobre l’aparició, en 
l’àmbit internacional, d’arxius públics específicament dedicats a la fotografia (vinculats a dife-
rents tipus d’entitats públiques), sorgits amb la finalitat primordial d’evitar la dispersió i la pèrdua 
del patrimoni fotogràfic. Tot i així, es constatava la inexistència generalitzada d’aquesta mena 
d’arxius a Catalunya i a l’Estat. Sí que hi havia ja un nombre de col·leccionistes de fotografia a 
Catalunya de certa consideració (avaluat provisionalment aleshores entre cinquanta i seixanta 
col·leccionistes), respecte als quals la ponència reclamava a l’Administració la capacitat de 
generar un clima suficient de confiança que permetés l’ingrés de les seves col·leccions en 
institucions públiques. En aquest àmbit, es reivindicava i s’anticipava la proposta d’un mètode 
racional d’inventari dels fons fotogràfics amb un sistema unificat de codificació (elaborat per 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), per tal de garantir la coherència de la informació 
tot i la dispersió del patrimoni.

Les Jornades proposaven, a llarg termini, la creació d’un museu de la fotografia de Catalunya, 
indissolublement unit a l’arxiu fotogràfic. En resposta a aquesta proposta, l’aleshores director 
general de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat va anunciar que, 
de la mateixa manera que s’estava treballant en la creació imminent d’un arxiu nacional de Ca-
talunya, també es proposaven crear un arxiu fotogràfic nacional de Catalunya amb l’objectiu de 
preservar el patrimoni fotogràfic.

2.2. 

Jornades Imatge i Recerca (1990-2010)

Entre 1990 i 2010, l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya, ha organitzat cada dos anys les Jornades Imatge i Recerca, les quals han generat 
una quantitat considerable d’estudis, anàlisis i reflexions que, a més de desplegar-se de forma 

índex
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continuada, abasten pràcticament tots els àmbits d’actuació sobre el sector de la fotografia4.  
La primera de les ponències, “Els arxius d’imatges a Catalunya: balanç i perspectives”, de 
Carles Vicente5,  és el primer estudi sistemàtic sobre l’estat dels arxius fotogràfics, a partir de 
les enquestes fetes a 228 centres públics i privats de Catalunya. El document, encara avui de 
consulta obligada, finalitzava reclamant, en primer lloc, la necessitat de potenciar la coordinació 
entre els diferents equipaments i, en segon lloc, la necessitat d’impulsar l’elaboració d’un cens-
inventari dels fons d’imatges fixes de Catalunya com una eina tan bàsica i imprescindible com 
inexistent. La realització d’aquest cens, segons l’autor de la ponència, hauria de ser el primer 
pas obligat abans del disseny d’una actuació que permetés elaborar un sistema d’organització, 
metodologia i tractament de les imatges fixes.

Només a tall d’exemple, de les onze edicions de les Jornades, que han generat una documen-
tació de la qual és impossible deixar ni tan sols constància aquí, en la darrera edició, de 2010, 
James M. Reilly va ocupar-se de la ponència sobre “La conservació de fotografies al segle XXI6”. 

2.3. 

Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya (1996)

En les primeres Jornades Catalanes de Fotografia es va reclamar la necessitat de disposar d’un 
Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya. Setze anys després es va publicar7, amb la 
voluntat que es convertís en “eina de referència i consulta per abastar com s’estructura la foto-
grafia a Catalunya i com ha de configurar-se en el futur”. L’esborrany del Llibre blanc, encarregat 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va ser discutit durant la Jornada 
sobre el Patrimoni Fotogràfic celebrada en el marc de la Primavera Fotogràfica al Centre d’Art 
Santa Mònica de Barcelona el maig de 1994.

Amb la voluntat de ser el primer estat de la qüestió sistemàtic sobre la fotografia a Catalunya, 
“tant pel que fa a la fotografia que es troba als arxius d’imatges i altres fons fotogràfics públics 
i privats com pel que fa a la fotografia d’autor”, el Llibre blanc va trametre 232 enquestes a 
centres de diferents tipologies, de 106 dels quals en va rebre resposta, i les fitxes d’aquests 
centres van ser incloses en el Llibre: en total, el nombre d’imatges fotogràfiques custodiades 
en els diferents centres que van respondre l’enquesta era de 7.343.840 negatius i 2.601.660 
positius8.  També recollia les valoracions de 29 experts a qui s’havia proposat una enquesta so-
bre la manera com caldria estructurar una política per a la conservació i la difusió del patrimoni 
fotogràfic a Catalunya. El Llibre blanc, a part d’unes col·laboracions introductòries que emmar-
caven alguns temes centrals (des de l’aspecte més genèric, com la riquesa patrimonial de la 
fotografia, fins a d’altres de més concrets, com la situació de la fotografia al MNAC i al MACBA), 
abordava en vuit apartats aquestes qüestions, amb la intenció de fer una diagnosi que posés de 
manifest les mancances i els problemes, alhora que proposava diferents intervencions: arxius 
d’imatges i fons fotogràfics en les col·leccions públiques i privades; conservació i restauració 
del patrimoni fotogràfic; difusió del patrimoni fotogràfic; fotografia i ensenyament; historiografia, 
teoria i crítica fotogràfica; ajuts a la creació, a la investigació i a la reflexió teòrica; marc legal; i, 
finalment, mercat de la fotografia. 

4. Per consultar les actes de les jornades, amb 274 documents a data d’avui (dimensió que converteix aquest fons en el més 
complet a Catalunya i a l’Estat sobre el sector fotogràfic): http://www.girona.cat/sgdap/esp/jornades_actes.php 

5. http://www.girona.cat/sgdap/docs/quuyyqlcarles%20vicente%20i%20guitart.pdf

6. http://www.girona.cat/sgdap/docs/1l7jyx6reilly_james.pdf

7.  Zelich, Cristina (dir.): Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996.

8. Aquestes dades, no recollides en el Llibre blanc, procedeixen de l’article de Joan Boadas “El patrimoni fotogràfic documental a 
Catalunya: balanç i propostes”. Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, 30 (2009), p. 124-152.

índex
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El cos central del Llibre blanc (abans dels apèndixs) el tancaven dos fulls de conclusions que, 
bàsicament, afirmaven que ni en relació amb la conservació i difusió, ni en relació amb la cre-
ació podia parlar-se d’una situació plenament normalitzada. En conseqüència, el Llibre blanc 
urgia a “prendre mesures per avançar cap a la definitiva normalització, aprofitant les estructures 
ja existents, reciclant-les, en el cas que això sigui necessari, i creant-ne de noves per omplir els 
buits institucionals”. 

En concret, respecte a la conservació i difusió, assenyalava que calia donar suport als arxius 
d’imatges, mancats de personal especialitzat i de directrius per a la conservació i catalogació, i 
que calia, amb urgència, posar-los a l’abast públic per a la consulta, coneixement i reconeixe-
ment. Quant a la fotografia d’autor, es remarcava la quasi inexistència de col·leccions públiques 
amb fons fotogràfics i la insuficient política d’exposicions i edicions de catàlegs o estudis, i se 
suggeria la necessitat de “recuperar els fons fotogràfics (fons integrats tant per negatius com 
per tiratges originals) per fer-ne la conservació, la catalogació, l’estudi i la difusió mitjançant pu-
blicacions i exposicions”. Aleshores ja s’instava a l’elaboració d’un banc de dades informatitzat 
que reunís informació sobre els continguts de tots els arxius fotogràfics de Catalunya9 i un altre 
sobre els fotògrafs catalans. 

Pel que fa a la creació, es reclamava més atenció de les administracions públiques i d’altres 
entitats privades per establir un sistema d’ajuts dirigits a artistes i institucions no lucratives, com 
també a les indústries culturals, i un sistema de beques per a la creació contemporània d’acord 
amb el model de la comanda fotogràfica dirigida a constituir un fons patrimonial.

Convé recordar dos esdeveniments vinculats, d’alguna manera, a la publicació del Llibre blanc. 
El primer fa referència a la creació, el mateix any 1996, del Departament de Fotografia del Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya i a la inclusió de la fotografia entre les adquisicions del Fons 
d’Art de la Generalitat de Catalunya. El segon és que, tres anys després de la publicació del 
Llibre blanc, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 818/V sobre l’adquisició, la 
conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic català. El text íntegre és aquest: “El Parlament 
de Catalunya insta el Govern a potenciar, mitjançant l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, l’adquisició, la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic ca-
talà, amb la cooperació necessària dels professionals de la fotografia, dels quals han d’ésser 
garantits els drets10”. 

2.4.

II Jornades Catalanes de Fotografia - SCAN 08 (2008)

Divuit anys després de les primeres, i en el marc d’SCAN - Manifestació Fotogràfica a Catalu-
nya, l’abril de 2008, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van realitzar les II Jornades 
Catalanes de Fotografia, convocades per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural del Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Es important destacar 
que SCAN pretenia prendre el relleu de la Primavera Fotogràfica de Catalunya, experiència pio-
nera a l’Estat espanyol, que es va realitzar des de 1982 fins a 2004, quan, de manera abrupta, 
davant l’estupefacció de tot el sector, i sense cap explicació pública institucional per part de 

9. Cal esmentar, en aquest sentit, que l’any 1998 es va posar en marxa, fruit exclusiu de la iniciativa privada, el fins ara únic intent 
de sistematitzar en una base de dades la informació relativa als arxius que disposen de fons fotogràfics a Catalunya. Va ser a càrrec 
d’Azimut Serveis Informàtics i, tot i l’anunci d’actualitzacions posteriors, l’inventari d’arxius fotogràfics de Catalunya s’atura al maig 
de 1998. La base de dades inclou un total de 168 arxius. Joan Boadas (“El patrimoni fotogràfic documental a Catalunya: balanç i 
propostes”. Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, 30 [2009], p. 139) avalua en més de catorze milions la quantitat de fotografies que 
totalitzen les dades comunicades. Per a més informació: http://www.ultrafox.com/sp/default.htm

10. Cfr.: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 15 de febrer de 1999
índex
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la Conselleria de Cultura, va deixar d’organitzar-se11. La Primavera Fotogràfica, en cert sentit, 
es pot considerar com l’acció més important feta a Catalunya en relació amb la difusió de la 
fotografia. Aquestes segones Jornades, pretenien produir el “full de ruta per a polítiques futures 
urgents encaminades a l’ensenyament i usos de la fotografia; a una educació global destinada 
a comprendre un mitjà polièdric del qual ja no podem prescindir; a la difusió dels nostres autors, 
teòrics i gestors diversos; a la conservació, tractament i difusió del nostre patrimoni fotogràfic; 
a l’adequació i a la recerca pel que fa als nous usos tec-nològics en constant evolució; en fi, 
a no perdre més temps en una gestió cultural que no ha parat de fer petits passos endavant i 
grans passos endarrera”. 

Les Jornades es van articular en sis taules de treball, dedicades a fotografia i fotoperiodisme; 
patrimoni fotogràfic; investigació, publicació i difusió; fotografia i noves tecnologies; mercat i 
col·leccionisme; i la fotografia en el procés educatiu. Els seus resultats es van publicar i consti-
tueixen, a hores d’ara, una de les cartografies més completes i actualitzades de la situació en 
gairebé tots aquests aspectes12. Presentem part de les conclusions de dues de les taules que 
més poden interessar en aquest informe.

Taula 1. Pel que fa a la fotografia documental, el gran repte que s’assenyalava consistia a 
“aconseguir els canals de presència pública que li permetin sustentar el seu valor com a servei 
públic, com a forma privilegiada d’oferir coneixement de la realitat”. I, en concret, es proposava: 

1. Crear una oficina pública amb un equip gestor independent, per tal d’afavorir i fomentar la 
creació i la difusió de projectes documentals. 

2. Constituir un observatori, que podria estar a l’oficina esmentada abans, per tal de controlar 
la quantitat i la qualitat de les propostes documentals que es pre-senten als mitjans de co-
municació, amb la intenció de generar mecanismes de seguiment que potenciïn les bones 
pràctiques i denunciïn els abusos. Aquest observatori hauria de ser un organisme autònom 
dependent de l’Administració. 

3. Possibilitar la creació d’un premi o beca destinat als mitjans de comunicació gràfica que 
apostin per la qualitat documental en projectes de recerca. 

4. Fomentar la creació de beques específiques per a projectes documentals amb la finalitat de 
possibilitar la creació, la producció i la difusió de propostes, i de proporcionar la manutenció 
del fotògraf/a. 

5. Generar nous mitjans de difusió per a les produccions documentals: 

a. Portal web, amb finançament suficient per costejar produccions. 

b. Mitjans públics de comunicació gràfica. 

c. Presentacions al carrer utilitzant els mitjans tècnics disponibles (projeccions, imatges de 
gran format…). 

6. Potenciar l’aprenentatge sobre la lectura i l’anàlisi de les imatges a les escoles. 

11. Com a informació purament descriptiva, convé recordar que en l’edició de 2002 van participar 500 fotògrafs en 184 exposicions 
repartides en 40 municipis catalans, i que, en la darrera de 2004, es van superar tots els rècords anteriors de participació, amb més 
de 800 autors, 274 exposicions i 53 municipis (es comptabilitzen en ambdós casos totes les iniciatives, tant les públiques com les 
privades). L’edició de 2006, amb Caterina Mieras, primer, i Ferran Mascarell, després, en la titularitat de la Conselleria de Cultura (el 
relleu es va produir precisament a l’abril), ja no es va realitzar.

12. Llevat, Enric; Vicente, Pedro; Benlloch, Josep (eds.): Simpòsium 08: II Jornades Catalanes de Fotografia. Barcelona/Tarragona: 
Generalitat de Catalunya / Universitat Rovira i Virgili, 2008.
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7. Tenir en compte les experiències dels col·lectius i de les persones que reuneixen criteri i ex-
periència en la creació, la gestió i la difusió de propostes documentals, i que poden generar 
interessants sinergies amb l’Administració.

Taula 2. Pel que fa al patrimoni fotogràfic, es proposava intervenir en diferents àmbits: en 
l’adquisició de patrimoni, consensuant mesures beneficioses per a les administracions que 
l’haurien d’adquirir i per als autors, tenint en compte la diferència entre la noció de patrimoni 
i la noció de propietat (en aquest sentit, val a dir que la taula no es feia ressò actualitzat de la 
importantíssima tasca de recuperació i conservació patrimonial que, en les pràcticament tres 
dècades darreres, s’havia fet des d’una quantitat important i significativa d’arxius d’imatges). 
D’altra banda, es posava èmfasi en la necessitat de reforçar la presència de la fotografia en els 
estudis d’història de l’art i de fomentar la creació de doctorats i l’elaboració de tesis doctorals, 
així com totes les instàncies de recerca i producció de discurs crític i historiogràfic (sobre això, 
la sisena taula va fer propostes concretes d’intervenció en els diferents nivells educatius). De la 
mateixa manera, es prestava una atenció especial a l’accés al patrimoni i a diferents propostes 
en l’àmbit jurídic. 

2.5. 

La fotografia d’autor a Catalunya (2009)

A instàncies d’un encàrrec del CoNCA, l’any 2009 l’empresa ARTImetria va elaborar un estudi 
titulat La fotografia d’autor a Catalunya, amb una anàlisi de la dimensió i el paper dels diversos 
agents, tant en l’àmbit públic com en el privat, en totes les etapes de la cadena de valor: for-
mació, creació, producció, difusió, comercialització i col·lecció. En aquest sentit, l’estudi conté 
un mapa exhaustiu dels diferents agents a Catalunya, així com del tractament de la fotografia 
d’autor per part de les diferents administracions públiques catalanes, i es complementa amb 
una cartografia de la situació a l’Estat espanyol, a certes comunitats autònomes i a certs països 
com ara França, Canadà, Anglaterra, Suïssa i Alemanya. 

L’estudi proporciona, de manera molt especial, informació -detallada desigualment- sobre cinc 
àmbits d’intervenció prioritària per a les polítiques públiques: la formació; els centres de crea-
ció i producció; els àmbits de difusió; la comercialització; i el col·leccionisme. Tanmateix, hi ha 
un aspecte igualment prioritari que no era l’objectiu d’aquell estudi, ja que quedava per a una 
segona fase: l’àmbit patrimonial de la conservació i de les qüestions annexes que se’n deriven. 
En tot cas, bona part de les seves conclusions, quan s’ha considerat oportú, s’han incorporat 
a aquest estudi actual.
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D’acord amb les reflexions col·lectives fetes pel sector durant els darrers trenta anys i amb la 
situació patrimonial actual dels fons fotogràfics, arxius i col·leccions, i basant-nos en les en-
questes i entrevistes realitzades, proposem una actuació integral amb els objectius primordials 
i les línies mestres d’actuació per a una possible política pública en l’àmbit de la fotografia, que 
hauria de ser impulsada des del Departament de Cultura, amb la participació dels professionals 
del sector i, de manera molt especial, de les institucions, públiques i privades, responsables de 
la conservació del patrimoni i de la seva difusió. Cal recordar que l’Administració pública mai no 
ha assumit, a través de la figura de la Generalitat de Catalunya, des de la seva restauració, la 
seva responsabilitat en la planificació i ordenació explícites d’una política pública en l’àmbit de la 
fotografia. És el moment de fer-ho. I no pas a partir de zero, sinó, com apuntem, a partir de les 
reflexions col·lectives fetes pel sector durant tots aquests anys, a partir de la realitat del sector i 
a partir d’un balanç objectiu de les seves fortaleses i de les seves mancances. Catalunya té un 
deute amb el seu patrimoni fotogràfic, i cal saldar-lo amb un criteri de discriminació positiva en 
les actuacions públiques i de política cultural de l’Administració: com a mínim, fins que la situa-
ció en l’àmbit de la fotografia, pel que fa a les polítiques patrimonials, de foment de la creativitat, 
educatives i de difusió, hagi assolit un estat normalitzat respecte del conjunt dels altres àmbits 
de les arts visuals i, en general, de les pràctiques culturals.

Aquesta proposta d’actuació es divideix en quatre apartats, cadascun dels quals mereix tracta-
ment per separat, tot i que tots estan íntimament relacionats entre ells: polítiques patrimonials; 
polítiques de foment de la creativitat; polítiques educatives, d’estudi i de recerca; i polítiques de 
difusió.

Són només el punt de partida per a una política institucional que, necessàriament, ha de comp-
tar amb els professionals del sector (que atengui a la complexitat i diversitat dels agents en con-
curs) i que hauria de tenir com a objectiu l’establiment d’un calendari d’actuació (a curt, mitjà i 
llarg termini) i la previsió d’una dotació pressupostària.

3.1.

Polítiques patrimonials

Catalunya va participar des del primer moment en la gran revolució de les imatges i de la cultura 
visual que va suposar l’aparició de la fotografia i, molt aviat, també va tenir consciència de la 
necessitat de crear centres que en garantissin la conservació com a testimoni i per a l’ús de fu-
tures generacions i com a forma d’articular l’autoconsciència col·lectiva. L’any 1839 es va cap-
tar a Barcelona la primera imatge fotogràfica (un daguerreotip) de tot l’Estat espanyol i, durant 

3. 

Proposta d’actuació: objectius primordials i línies 
mestres d’actuació per a una política pública en 
l’àmbit de la fotografia
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tot el segle XX, Catalunya ha estat un lloc de producció i creativitat fotogràfica d’una qualitat 
extraordinària avaluada en paràmetres comparatius internacionals: fotògrafs catalans són, avui, 
noms imprescindibles en qualsevol història de la fotografia europea i alguns, fins i tot, global. El 
1909 es va crear l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya i l’Arxiu Mas (avui dia 
gestionat per la Fundació de l’Institut Amatller d’Art Hispànic). A poc a poc, durant tot el segle 
XX, a partir d’iniciatives públiques i, sobretot, privades, es van anar creant arxius fotogràfics, de 
manera que, en absència d’una política institucional en l’àmbit de la fotografia, que encara, a 
hores d’ara, no existeix, la conservació, catalogació i exhibició del patrimoni fotogràfic de Cata-
lunya ha anat a càrrec d’institucions molt diverses (en la seva ambició i tipologia) disperses per 
tot el territori del país.

Per això, i també perquè el patrimoni fotogràfic constitueix un àmbit de primera magnitud en la 
configuració de la identitat col·lectiva i la història visual del país, i perquè fins al moment actual 
no hi ha hagut cap iniciativa institucional d’organitzar sistemàticament i planificadament el patri-
moni fotogràfic, des de les primeres Jornades Catalanes de Fotografia, celebrades l’any 1980, 
l’articulació d’una política patrimonial en l’àmbit de la fotografia ha estat una reivindicació histò-
rica del sector. Ens sembla oportú, doncs, fer un balanç cronològic dels diferents punts d’infle-
xió en la reflexió sobre la qüestió patrimonial de la fotografia que han precedit aquest informe.

En el context de les Jornades Catalanes de Fotografia (1980) es va realitzar una ponència, por-
tada a terme per una dotzena d’autors, sobre “Recuperació del passat fotogràfic de Catalunya. 
Models de creació d’arxius locals i d’un museu per a la fotografia de Catalunya”. Aleshores, a 
més d’una aferrissada defensa del patrimoni com a element identificador de qualsevol comuni-
tat i com a base que contribueix a la consolidació de la personalitat individual i col·lectiva de tota 
societat, ja s’assenyalava, davant de la immensa quantitat de documents fotogràfics produïts a 
Catalunya des de la invenció de la fotografia, la necessitat de la seva classificació, ordenació i 
conservació en un sistema d’arxius públics. El 1980, ja es podia constatar l’existència d’arxius 
públics dedicats a la fotografia que, vinculats a altres entitats, com ara departaments universita-
ris, biblioteques públiques, fundacions, museus i d’altres d’àmbit municipal, provincial o estatal, 
havien assumit com a finalitat primordial evitar la dispersió i la pèrdua del patrimoni fotogràfic. 

En una mena de cartografia provisional, es mencionava l’existència d’uns 250 museus i arxius 
exclusivament fotogràfics als Estats Units, 13 al Canadà i 85 museus a Europa. Pel que fa a 
Espanya, s’hi indicava textualment que, “malgrat formar part d’Europa i tenir una bona tradició 
fotogràfica, no hem trobat cap museu ni cap entitat que disposi d’un arxiu fotogràfic protegit 
per l’Estat”. I, a Catalunya, la ponència constatava que el nombre de col·leccionistes estaria 
situat entre cinquanta i seixanta, molt especialment a la ciutat de Barcelona. Moltes col·leccions 
superaven les 3.000 imatges, tot i que la majoria només tenien catalogada la col·lecció de ma-
nera molt parcial. Respecte als arxius públics, l’anàlisi de la realitat no podia ser més expressiva: 
inexistència generalitzada.

L’any 1990 va tenir lloc la primera edició de les Jornades Imatge i Recerca, organitzades bien-
nalment per l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
(AAC). La primera de les ponències va ser “Els arxius d’imatges a Catalunya: balanç i perspecti-
ves”. L’autor basava el seu treball en un conjunt d’enquestes enviades a un total de 228 centres 
públics i privats de Catalunya (174 de la província de Barcelona, 22 de Girona, 15 de Lleida 
i 17 de Tarragona)13. Tipològicament, es tractava de 72 arxius (32%), 49 museus (21,5%), 36 
biblioteques (15,7%), 12 serveis d’institucions de caràcter públic (5,3%) i 58 entitats privades 

13. El qüestionari enviat constava de cinc blocs de preguntes. El primer feia referència a les dades identificatives del centre. El 
segon demanava informació sobre aspectes quantitatius i tipològics dels fons (volum i classes de suports conservats). El tercer 
apartat se centrava en els aspectes qualitatius dels fons conservats: temàtica principal, localització geogràfica, dates extremes i 
existència, o no, de col·leccions o sèries d’una rellevància especial. Aquests dos últims aspectes pretenien obtenir informació sobre 
el tractament documental aplicat i l’existència, o no, d’instruments de descripció per accedir al contingut dels fons i col·leccions.
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o particulars (25,5%). El nombre de centres que van respondre l’enquesta va ser de 135, és 
a dir, un 59% del total. I, dels resultats, se’n destacaven algunes dades rellevants: quant a la 
distribució territorial, la ciutat de Barcelona reunia la majoria dels arxius, fons i col·leccions de 
fotografia que s’havien localitzat (37,5% del total); en relació amb el volum de fons conservats, 
els arxius quantitativament més importants eren de caràcter privat o particular (dels 18 fons 
fotogràfics amb més de 50.000 documents, el 61% eren privats); malgrat la imprecisió general, 
el 30% dels centres afirmava tenir fotografies anteriors a l’any 1900 i un 21% afirmava tenir 
imatges anteriors a 1939.

L’any 1996 es va publicar el Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya. El seu paper, 
també patrimonial, va ser extraordinàriament important a partir de la seva publicació, ja que del 
treball previ que es va desplegar se’n van derivar implicacions tan importants com les primeres 
adquisicions fotogràfiques per al Fons d’Art de la Generalitat i la creació del Departament de 
Fotografia del MNAC, transcendental per al sistema. A partir de 1993, es van enviar enquestes 
a 232 centres, 106 dels quals van respondre-les. Tot i que l’estudi publicat no menciona la 
dada següent, Joan Boadas calcula que el nombre total d’imatges fotogràfiques custodiades 
en els diferents centres que van respondre l’enquesta era de 7.343.840 negatius i 2.601.660 
positius. Cal tenir en compte, a més, com indica l’autor d’aquest treball, “que la simple suma 
dels fons documentals que acreditaven posseir quatre dels centres enquestats (Arxiu Fotogràfic 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Arxiu Nacional de Catalunya; Arxiu d’Imatges de 
l’Ajuntament de Girona i la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic - Arxiu Mas) suposaven el 
74% del total de negatius i més del 50% dels positius. Dit d’una altra manera, aquests quatre 
centres indicaven que posseïen el 68% del total del patrimoni fotogràfic català14”. 

Un moment especialment oportú en aquest relat és la realització del primer, i fins ara únic, intent 
de sistematitzar en una base de dades la informació relativa als arxius que disposen de fons 
fotogràfics a Catalunya i oferir-la des de la xarxa. Es va portar a terme l’any 1998 i va ser fruit 
exclusiu de la iniciativa privada: va fer-la Azimut Serveis Informàtics, i més concretament el seu 
Departament de Sistemes Documentals. La base de dades va recollir informació d’un total de 
168 arxius: 130 corresponents a entitats públiques i privades (83 de Barcelona, 22 de Girona, 
16 de Tarragona i 9 de Lleida), 16 a agències i empreses i 22 a fotògrafs professionals. Les 
dades que s’hi van presentar consistien en la identificació del centre i dels seus responsables, 
el total d’imatges i en quins suports, temes, cronologia, procés de digitalització i informacions 
diverses (com modalitat d’accés i aspectes més rellevants). Malauradament, la iniciativa no va 
tenir continuïtat, ni privada ni pública.

Durant les II Jornades Catalanes de Fotografia - SCAN, realitzades a Tarragona l’any 2008, una 
taula de treball dedicada a la qüestió del patrimoni, coordinada per David Balsells (conserva-
dor en cap del Departament de Fotografia del MNAC), indicava que “el patrimoni fotogràfic a 
Catalunya viu un període d’indefinició, probablement a causa de la manca de referents globals 
com els que són habituals en altres països. A finals dels anys noranta, i després de l’edició del 
Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya, es va poder constatar una reorientació per 
part d’algunes institucions cap a la creació de col·leccions fotogràfiques. Actualment, esdevé 
necessària una nova anàlisi de la situació i la incorporació de nous plantejaments que puguin 
oferir respostes”. Des d’aleshores, no s’ha avançat gens en aquesta línia.

Fins i tot una avaluació ràpida de les reflexions col·lectives portades a terme durant els darrers 
trenta anys pel sector pot diagnosticar fàcilment la recurrència dels mateixos diagnòstics pel 
que fa a la política patrimonial en l’àmbit de la fotografia. I no pas perquè la situació, després 
d’aquests trenta anys, continuï sent la mateixa. En absolut. Sinó, sobretot, perquè la inèrcia ins-

14. Boadas, Joan: “El patrimoni fotogràfic documental a Catalunya: balanç i propostes”. Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, 30 
(2009), p. 124-152.
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titucional, a nivell de les institucions nacionals d’autogovern, si no directament la desídia a l’hora 
de plantejar polítiques integrals coherents i sistemàtiques en aquest àmbit, no ha impedit que 
proliferin per tot el territori iniciatives públiques i privades vinculades a la defensa, conservació, 
manteniment i, en alguns casos molt puntuals, difusió del patrimoni fotogràfic. 

A hores d’ara, encara no hi ha una estructura planificada a nivell nacional del sistema de mu-
seus, centres d’art, arxius i centres gestors de la documentació en imatge i del patrimoni foto-
gràfic. No existeix ni tan sols el disseny del que hauria de ser la política d’actuació en aquest 
sector, ni propostes que tendeixin a unificar i normalitzar criteris en els camps de la descripció, 
el tractament, la instal·lació, la conservació, l’accés i l’explotació d’aquesta documentació. Les 
conseqüències són especialment greus: sense metodologies de treball consensuades i sense 
tecnologies de tractament de la documentació que tendeixin a la homogeneïtzació, difícilment 
seran compatibles les diferents opcions plantejades i malament es podrà aplicar una política 
correcta de gestió més enllà de l’àmbit reduït d’un arxiu o d’un centre determinat. És remar-
cable en sentit negatiu la inexistència d’estratègies homogènies de gestió documental: cada 
centre utilitza el seu propi mètode i no s’intueix que sigui fàcil pactar l’establiment de programes 
informàtics d’ús generalitzat que permetin conèixer i intercanviar informació sobre els diferents 
fons i col·leccions fotogràfiques.

En les seccions que segueixen, plantegem les directrius essencials que haurien d’orientar la 
política pública institucional en l’àmbit de la fotografia des de la perspectiva patrimonial.

3.1.1. 

La realitat existent com a punt de partida de les polítiques 
patrimonials

És imprescindible definir explícitament una política institucional organitzada, ben articulada, a 
llarg termini, no intrusiva i descentralitzada, destinada específicament a l’àmbit patrimonial de 
la fotografia i que aposti, de manera equilibrada, pels múltiples vessants i diversitats d’aquesta 
disciplina, quant als suports i als seus continguts referencials.

Cal reforçar el paper de les institucions, públiques i privades, dels professionals actius i la so-
cietat civil, i preservar-ne l’autonomia respecte dels òrgans politics. El Departament de Cultura 
hauria de prioritzar la seva actuació en aquest àmbit en el sentit de facilitar les condicions òp-
times per a una preservació del patrimoni adequada. Per tant, és prioritari que la seva activitat 
en aquest camp estigui orientada per la voluntat de reforçar i ampliar les institucions ja existents 
amb referència a la conservació i preservació dels fons fotogràfics i, en conseqüència, que es 
planifiquin estratègies d’intervenció no intrusiva en aquells aspectes més febles, fràgils, vulne-
rables o deficients. 

Des de les institucions de Govern, a l’hora de plantejar la definició de qualsevol política patrimonial 
en l’àmbit de la fotografia, cal tenir en compte que, de manera molt especial durant els darrers trenta 
anys, s’ha consolidat una xarxa molt important de fons patrimonial fotogràfic, de naturalesa pública 
i privada, i d’abast nacional, regional i local. És cert que la dispersió de tots aquests fons i la seva 
desarticulació com a xarxa organitzada ha generat disfuncions i problemes, però no és possible, a 
hores d’ara, plantejar una intervenció patrimonial en aquest àmbit que parteixi des de zero.

Val la pena recordar que ja hi ha, per tot el territori, estructures (algunes, d’una transcendència 
històrica i cultural extraordinària) que, basades en arxius i col·leccions, han fet una funció pa-
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trimonial descentralitzada el coneixement, la importància i l’abast de la qual ha de ser el punt 
de partida per a qualsevol política institucional pública. És molt important clarificar la distinció, 
que reapareix contínuament en tot el document, entre la responsabilitat patrimonial dels arxius 
i la dels museus: els arxius, amb responsabilitat en la conservació documental, conserven do-
cuments fotogràfics (que solen incloure negatius, primordialment, però també poden haver-hi 
tiratges de les obres en paper, fulls de contactes, transparències i diapositives, i materials en su-
port molt divers); els museus, per la seva part, fonamentalment conserven obres fotogràfiques 
(tot i que també és possible que conservin negatius i altres materials en suports diversos que no 
són considerats estrictament com a obra i, per tant, no depenen del departament de col·lecció 
per exemple, és el cas del MACBA des de la creació del seu arxiu en el Centre d’Estudis i Do-
cumentació). La distinció formal entre documents (principalment negatius o tiratges en paper, 
però considerats com a documents) i obres és essencial per entendre la diferent responsabilitat 
patrimonial que afecta a arxius públics, d’una banda, i a museus i centres d’art públics, d’una 
altra. Per citar alguns exemples remarcables per la seva significació en el mapa patrimonial 
fotogràfic de Catalunya, val la pena aportar algunes dades i precisions:

• L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)15, creat l’any 1980, és la institució arxivística cabdal del 
país i lidera el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC). Va ser creat per donar resposta a dues 
necessitats fonamentals i urgents: per ocupar-se de la gestió i comunicació de la docu-
mentació generada en l’activitat administrativa i política de la Generalitat, i per salvaguardar 
el patrimoni documental que, aleshores en mans de particulars, no disposava de les con-
dicions materials per a la seva conservació adequada, ni de la possibilitat que s’hi pogués 
accedir amb facilitat. Amb més de 950 fons documentals, més de la meitat dels quals són 
fotografies, conserva uns tres milions d’imatges, absorbides mitjançant compra, dipòsit o 
donació de particulars i empreses. El setembre de 2010 es va inaugurar el nou espai del 
dipòsit de fotografia i documents audiovisuals (uns 300 metres quadrats amb capacitat per 
a 3.600 metres lineals de material). Entre aquests fons, n’hi ha de fotogràfics tan rellevants 
com els dels fotògrafs Brangulí, Bert i Claret, Gabriel Casas, Josep Maria Segarra o Colita, 
o de les empreses FECSA, Compañía General de Tabacos de Filipinas o La Maquinista 
Terrestre y Marítima.

• L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)16, depenent de l’Ajuntament de Barcelona, creat l’any 
1931, conserva més de dos milions de fotografies des de 1839 fins als nostres dies, amb la 
ciutat de Barcelona com a temàtica principal, però no exclusiva. El fons s’ha format a partir 
de compres, cessions, donacions i dipòsits de fotògrafs professionals i amateurs, instituci-
ons, famílies, particulars, editorials i l’Ajuntament mateix. Des de l’octubre de 2006, l’AFB 
disposa d’una sala d’exposicions en la qual mostra regularment i de manera continuada 
seleccions dels seus fons (entre les quals destaquen les dedicades a Jacques Léonard, 
Eugeni Forcano, Frederic Ballell o 1909). A part d’esdeveniments profusament fotografiats 
(des de l’Exposició Universal de 1888 o la reforma de la Via Laietana de 1909 fins als Jocs 
Olímpics de 1992), l’AFB conserva fons de fotògrafs des dels inicis de la fotografia fins a 
l’actualitat, entre els quals destaquen els dels Napoleon, d’Antoni Esplugas, de Pau Audo-
uard, de Joan Martí, de Frederic Ballell, de Josep Postius, de Josep Badosa i dels Pérez 
de Rozas.

• El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona17, creat l’any 
1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i 
cinematogràfic de la ciutat de Girona, custodia gairebé quatre milions de fotografies, majo-
ritàriament de procedència privada i, concretament, de fotògrafs professionals o amateurs, 

15. http://anc.gencat.cat/

16. http://www.bcn.cat/arxiu/fotografic/

17. http://www.girona.cat/sgdap/cat/crdi_portada.php
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empreses, associacions, familiars i particulars. Ha elaborat dos plans estratègics per orien-
tar les seves línies d’actuació (2004-2007 i 2008-2011), organitza biennalment les Jornades 
Imatge i Recerca (des de 1990) i disposa d’un servei de publicacions. Amb una aposta 
estratègica per les noves tecnologies i Internet, disposa de 40.000 fotografies digitalitzades.

• La Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC)18, depenent de la Direcció General del Patrimoni Cul-
tural del Departament de Cultura, és el conjunt d’arxius d’àmbit comarcal que treballen de 
manera coordinada per assegurar el compliment de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius 
i documents, en el territori, i per assegurar el respecte als principis de provinença i territoria-
litat en el tractament i accés als documents. La XAC es crea l’any 1982 i actualment consta 
de 38 arxius comarcals, entre els quals els arxius històrics de Girona, Lleida i Tarragona. 
Alguns d’aquest arxius disposen de noves instal·lacions fruit del Pla d’infraestructures de 
la Subdirecció General d’Arxius, que dota alguns d’aquest equipaments de sales de su-
port especial per garantir la conservació correcta de la documentació. La XAC conserva 
4.814.130 fotografies amb una vinculació important del material fotogràfic a l’àmbit local 
i comarcal. La consulta d’aquesta documentació es pot realitzar en els arxius i a través 
d’Arxius en Línia19,  on es mostren les descripcions de fons i documents i, també, imatges 
digitalitzades de l’ANC i de la XAC de manera conjunta.

• L’Institut Amatller d’Art Hispànic20, entitat privada constituïda com a fundació l’any 1941 
amb l’objectiu de conservar la Casa Amatller i les seves col·leccions, disposa d’un arxiu 
fotogràfic i d’una fototeca amb 350.000 negatius, dels quals l’any 2007 n’havia digitalitzat 
70.000. 

• L’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (CEC)21 apareix entre les intencions 
fundacionals de l’associació, creada l’any 1876. De naturalesa generalista, ha anat incor-
porant importants llegats de socis i no socis fins a assolir, actualment, 300.000 imatges 
dipositades de tipologia molt diversa, que inclou col·leccions en vidre de la dècada de 1960 
o plaques de gelatinobromur de plata de finals de segle XIX. 

• L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya22, constituïda l’any 1923, disposa de 25.000 negatius 
estereoscòpics de vidre i d’una important fototeca producte de l’esforç de captació dels 
seus membres (part de la qual ha estat dipositada en el MNAC), entre els quals hi va haver 
socis com Català Pic, Agustí Centelles, Xavier Miserachs, Francesc Català Roca, Joan Co-
lom o Oriol Maspons.

• L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya23, associació cultural sense ànim de lucre fun-
dada l’any 1972, disposa d’una fototeca, on es guarden còpies fotogràfiques antigues i 
modernes, i d’un Arxiu Històric Fotogràfic, on es conserven nombroses col·leccions dels 
negatius originals d’autor de fotògrafs com Lucien Roisin, Alexandre Merletti o la Fototípia 
Thomas, entre d’altres. El fons de l’Arxiu compta actualment més de 800.000 originals 
d’autor, la majoria dels quals són negatius, que abasten un període que va, principalment, 
des de finals del segle XIX fins a mitjan segle XX.

• A part d’aquests arxius, esmentats per la seva importància i només citats a tall d’exemple, 
podria recordar-se la importància dels fons conservats a la Unitat Gràfica de la Biblioteca 

18. http://xac.cultura.gencat.cat

19. http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

20. http://www.amatller.org/

21. http://www.cec.cat/

22. http://www.afc.cat/index.htm  

23. http://www.iefc.es/index.php
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de Catalunya, a l’Arxiu Fotogràfic de la Diputació de Barcelona, a l’Arxiu Tobella de Terrassa 
(constituït com a fundació el 1978 i amb gairebé 400.000 imatges)24,  al Centre de la Imatge 
Mas Iglesias de Reus25 o a l’Arxiu fotogràfic de la Fundació Pública Institut d’Estudis Iler-
dencs. Són només alguns exemples d’una xarxa d’arxius de gran amplitud, també territori-
al, que hauria de constituir el punt de partida indefugible per a qualsevol política patrimonial 
no intrusiva i respectuosa amb la realitat existent.

• Per la seva part, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)26 representa, en l’àmbit de 
les col·leccions, una funció de lideratge similar a la que exerceix l’ANC en el Sistema d’Ar-
xius de Catalunya. El MNAC va crear l’any 1996 el Departament de Fotografia i va incloure la 
imatge fotogràfica en el discurs museístic del centre. Actualment, té aproximadament 1.000 
exemplars des del segle XIX fins a l’actualitat, amb la voluntat de completar el recorregut 
històric per les diferents tendències fotogràfiques des dels seus inicis (amb el pictorialisme 
i les avantguardes) fins avui i de disposar d’obra significativa dels fotògrafs més rellevants 
actius a Catalunya. Constituït fonamentalment per donacions i dipòsits, a hores d’ara no 
contempla la conservació de negatius (llevat dels casos de custòdia per evitar-ne un mal ús 
o per incloure-hi determinats processos). El desembre de 2010, va rebre en dipòsit més de 
3.000 còpies originals d’època del fotògraf Oriol Maspons, gràcies a les molt professionals 
gestions dels experts del Departament de Fotografia i a la bona disposició i la generositat 
de la família del fotògraf.

• El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)27,  inaugurat el 1995, dispensa a la fo-
tografia, com a llenguatge visual pròpiament contemporani, una atenció especial. En la seva 
col·lecció es conserven fons amb obres fotogràfiques impreses de naturalesa i procedència 
diversa. La Fundació MACBA lidera econòmicament l’ampliació del fons d’art de la col-
lecció, i el museu mateix negocia la incorporació d’obres, també fotogràfiques, per diverses 
vies i mecanismes legals. Darrerament, ha aconseguit el dipòsit de 44 fotografies vintage 
de Gordon Matta-Clark (en el que constitueix el fons de fotografies més important d’Europa 
d’aquest artista cabdal del segle XX). Des de la creació del Centre d’Estudis i Documentació 
(CEDOC), obert el 2007, que acull l’Arxiu, està en condicions de rebre cessions, donacions 
i dipòsits considerats com a rellevants per a la línia museogràfica del centre. Recentment, 
en una operació exemplar de captació de fons fotogràfics, ha rebut en dipòsit per 25 anys, 
sense transacció econòmica i sense alterar la titularitat dels drets d’autor, l’important Fons 
Xavier Miserachs, que inclou 80.000 imatges (de les quals, 60.000 són negatius i 20.000 
són transparències de diversos formats, a més de 2.500 fulls de contactes), gràcies -com 
en el cas del MNAC amb Maspons- a la modèlica actuació del centre i a la col·laboració 
altruista de la família del fotògraf. 

• A més del MNAC i el MACBA, evidentment, hi ha moltes altres institucions o associacions 
de naturalesa o vocació museística, públiques o privades, amb fons d’obra fotogràfica, de 
dimensions i tipologies variables. En aquest àmbit, cal recordar, d’una banda, la Biblioteca 
de Catalunya, dotada d’una secció gràfica realment important en la qual la fotografia conviu 
amb fons gràfics de cartellisme, edicions de postals, etc., i, d’altra banda, la immensa feina 
feta, també patrimonial, en l’àmbit de la fotografia per algunes entitats privades, amb Foto 
Colectania al capdavant, però també per institucions tan significatives del col·leccionisme 
privat com la Fundació Rafael Tous i la Fundació Vila Casas. Cal esmentar, per la seva sig-
nificació, l’Associació Centre Museu de la Fotografia, de naturalesa privada i regida pel dret 
civil, presentada públicament el juliol de 2011 i constituïda, com recullen els seus estatuts, 

24. http://www.arxiutobella.cat/

25. http://cimir.reus.cat

26. http://www.mnac.cat

27. http://www.macba.cat/controller.php
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amb la finalitat principal de “promoure i impulsar la creació d’un Centre Museu de la Fo-
tografia a Catalunya”. Tractant-se d’una iniciativa privada, aquest informe no pot ser sinó 
respectuós amb la iniciativa, entenent que, de cap manera, com més endavant s’intentarà 
mostrar, la creació d’un centre museu de la fotografia, almenys pel que fa a la seva dimensió 
patrimonial, no pot ser objectiu de les polítiques institucionals públiques, sense que això 
vulgui predeterminar l’establiment de possibles convenis de col·laboració per part de les 
institucions públiques amb aquest centre en el cas que, finalment, acabés existint.

Ens hem entretingut en el detall d’algunes de les institucions més rellevants en la conservació 
del patrimoni fotogràfic a Catalunya (arxius i col·leccions) perquè el seu reconeixement ha de ser 
el punt de partida per a qualsevol actuació orientada per les polítiques patrimonials. En realitat, 
un dels objectius primordials que haurien de regir la política pública en l’àmbit de la fotografia 
hauria de ser el patrimonial. Es tracta de reforçar institucionalment, sense reserves, els centres 
que -alguns des de fa més d’un segle- estan vetllant per la conservació del patrimoni fotogràfic 
a Catalunya i que constitueixen, amb independència de la seva filiació pública o privada, el gruix 
del patrimoni fotogràfic català conservat i una mostra de la producció artística i documental de 
la fotografia al nostre país, llevat, cal dir-ho, de la fotografia a partir dels anys setanta dle segle 
XX: aquest és un problema patrimonial greu -causat, fonamentalment, per l’ambigüitat en la 
definició fundacional de les responsabilitats patrimonials entre el MNAC i el MACBA- que, en la 
línia del que ja s’ha proposat, caldria resoldre i esmenar com abans millor des de molts sectors 
i també des del CoNCA.28 

Aquesta situació desaconsella la creació de nova planta d’un possible centre nacional de foto-
grafia, amb vocació patrimonial, que entraria obertament en conflicte amb una xarxa descen-
tralitzada i ja existent, de gran potència i magnitud, i amb les tasques que exerceixen, encara 
que precàriament, els dos grans museus, MNAC i MACBA -i que, com plantejarem de seguida, 
caldria reforçar sens dubte per tal d’abordar solucions als seus dèficits i disfuncions-. D’altra 
banda, l’existència de la fotografia en un escenari híbrid entre la creació i el document, alimen-
tada per altres disciplines i influïda per àmbits molt diversos, convertiria en un anacronisme la 
construcció d’un centre com l’esmentat. Això no implica que la situació patrimonial en l’àmbit 
fotogràfic sigui plenament satisfactòria. Ans al contrari: la dispersió dels arxius i les col·leccions 
patrimonials, l’absència d’una política general del patrimoni fotogràfic i la realitat d’una descon-
nexió pràctica i operativa impliquen un llast, a hores d’ara injustificable, en l’articulació d’un pla 
d’actuació que permeti resoldre’n les deficiències, fer front als problemes i rellançar amb força 
les iniciatives encaminades a la captació i recuperació del patrimoni fotogràfic d’interès nacio-
nal, regional o local. Per tot plegat, s’imposa, amb urgència, la necessitat d’un pla general del 
patrimoni fotogràfic que, partint de la realitat existent, faci front als reptes que planteja la situació 
actual i que abordi la qüestió patrimonial des de la perspectiva arxivística i museística, o, si es 
vol, de la qüestió patrimonial de documentació fotogràfica i d’obres fotogràfiques. 

Aquest pla hauria de contemplar estratègies de resolució per a alguns dels problemes que, en 
certs casos de manera urgent, afecten al sector. Proposem alguns aspectes que haurien de ser 
contemplats explícitament:

• Aplicar polítiques de reconeixement institucional i públic als fotògrafs i les fotògrafes, i a les 
institucions públiques i privades que estan conservant el patrimoni fotogràfic de Catalunya. 
Aquestes polítiques de reconeixement haurien de ser el motor i l’impuls per a la resta d’ac-
tivitats desplegades per aquests centres.

• La situació actual d’una incipient mercantilització dels arxius fotogràfics particulars ha con-

28. Cfr.: Diagnosi i pla d’actuacions en matèria d’adquisicions públiques d’art a Catalunya. Barcelona: CoNCA, 2011.
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taminat la seva valoració pública i està dificultant la negociació de compres, cessions i 
dipòsits per part d’arxius i col·leccions públiques, amb el perill real que alguns fons acabin 
trobant la seva ubicació definitiva fora de Catalunya. Cal promoure tot el suport institucio-
nal possible a la recuperació crítica i àgil dels fons fotogràfics en perill, més enllà d’intentar 
aconseguir simplement el dipòsit en els arxius i col·leccions públics del país, i garantir-ne 
l’estudi i la difusió.

• Cal reflexionar sobre les polítiques de captació i adquisició d’arxius, un dels cavalls de bata-
lla més recents. Les actuacions d’emergència no haurien de constituir un model en aquest 
terreny, que recentment s’ha vist alterat per alguns casos ben coneguts, com la negociació 
del fons d’Agustí Centelles. Cal tenir en compte, a més, que l’entrada de la fotografia en les 
col·leccions institucionals no pot seguir criteris de mercat, en el sentit més economicista del 
terme. Per la quantitat i per l’interès públic d’aquests fons caldria establir pautes i atribuci-
ons de responsabilitats ben específiques sobre qui ha de tenir cura de què. Però, en tot cas, 
les administracions no estan per provocar l’aparició d’escenaris de competència davant de 
l’ingrés dels fons documentals en centres públics, sinó per generar un clima de confiança 
que faciliti el canvi de titularitat des de l’àmbit privat a la propietat col·lectiva. Certament, 
comprar arxius és el més fàcil, tot i que, com diuen totes les recomanacions internacionals 
dels experts en arxivística, és una pràctica perversa; a més, l’ús del talonari és difícilment 
justificable en aquest àmbit en comparació de l’existència d’una política de gestió del patri-
moni documental ben articulada i teixida a partir de múltiples complicitats: una política que 
situï en el centre del debat la utilització racional dels recursos públics.

• Cal obtenir el compromís dels responsables institucionals en tots els àmbits: local, regional, 
nacional i estatal, i reclamar que no abdiquin de les seves responsabilitats en relació amb la 
conservació i la divulgació del patrimoni.

• Cal donar suport a la creació, consolidació i desenvolupament d’arxius fotogràfics, i establir 
un pla de recuperació de fons històrics i contemporanis que respongui a criteris públics 
estratègics, d’acord amb uns principis preestablerts que permetin garantir la coherència 
dels fons i de les col·leccions amb l’objectiu de convertir-les en llocs de referència d’escala 
diversa. En aquest sentit, és recomanable estimular la creació de col·leccions publiques i 
privades, les donacions i els llegats, amb la intenció d’evitar la dispersió de fons fotogràfics, 
i també fomentar l’adquisició d’obra, quan sigui necessari, tant d’autors consagrats com 
de nous. 

• Cal fer una política proactiva en la captació del patrimoni fotogràfic encara no preservat 
en institucions públiques o privades, i evitar, respecte als arxius de negatius, les polítiques 
de compra; ans al contrari, cal fomentar convenis específics, singularitzats per a cada cas 
concret, que ofereixin, a canvi de les donacions, cessions o dipòsits, contrapartides a dues 
bandes. En aquest cas, és necessari establir sempre de manera clara i abans de l’ingrés29  
la titularitat dels drets de propietat intel·lectual. Aquesta titularitat hauria de correspondre 
a la institució pública, tot i que la gestió dels ingressos hauria de ser compartida amb el 
titular anterior, de manera que pogués beneficiar-se de les possibles vies d’exhibició, difu-
sió o publicació, i que les institucions d’acollida i conservació, per la seva part, poguessin 
rendibilitzar, d’acord amb pactes preestablerts, la despesa que comporta la conservació, 
catalogació, digitalització, etc. Pel que fa als casos en què la captació d’obres fotogràfiques 
hagi de fer-se a través de la compra, a més de la legítima iniciativa dels museus, centres i 

29. Seria recomanable, també prèviament a l’ingrés, l’establiment prescriptiu i obligatori d’un informe sobre l’estat de conservació 
del fons o col·lecció que es vol ingressar, així com sobre la despesa pública necessària per a la seva organització i conservació 
permanent.
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institucions a partir dels pressupostos propis o de les vies de copartenariat que siguin ca-
paços de posar en marxa, cal considerar la possibilitat, altament recomanable en el cas que 
es constitueixi el fons nacional d’art30, que també per aquesta via les institucions públiques 
poden adquirir obra fotogràfica. En previsió d’aquesta possibilitat, seria convenient que la 
comissió mixta d’experts, que hauria de valorar les propostes d’adquisició, inclogués entre 
els seus membres algun expert en fotografia.

• En el marc d’aquesta política de captació de fons, és imprescindible tenir coneixement ex-
haustiu dels períodes més deficitaris en la representació dels fons patrimonials dels arxius, 
museus i centres, i organitzar estratègies prioritàries de captació també en funció d’això.

• És necessària, també, la reflexió sobre la necessitat de crear algun centre vinculat a la res-
tauració, tractament i investigació física del patrimoni fotogràfic o, encara millor, ja que és la 
possibilitat que seria més raonable i operativa, la inclusió de la fotografia com a especialitat 
(ara no contemplada) del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya31. És co-
neguda la vulnerabilitat de les fotografies, a més de la gran diversitat de procediments que 
han existit en el segle i mig llarg de la seva història: tant a França32 com als EUA33, per citar 
només dos casos reconeguts, tenen centres de referència internacional que es dediquen 
a la pràctica i la recerca en conservació, tant dels artefactes i procediments antics com en 
tot allò referent a la fotografia digital (polítiques de prevenció, metadades, obsolescència, 
seguretat, conservació, etc.).  

• D’altra banda, seria recomanable contribuir a la dignificació de certs camps de la pràctica 
fotogràfica (com el fotoperiodisme i la fotografia publicitària o de moda, per citar els casos 
més cridaners), per als quals es mantenen encara avui perspectives restrictives i elitistes 
procedents de determinades concepcions historiogràfiques de l’art, especialment al nostre 
país. A tall d’exemples emblemàtics, cal recordar que Agustí Centelles era un fotoperiodista 
(com Robert Capa o Gerda Taro) i que, d’altra banda, noms com Helmut Newton o Guy 
Bourdin són, en el seu àmbit, fotògrafs reconeguts internacionalment i amb presència sig-
nificativa en les col·leccions de referència. 

Igualment, amb aquest objectiu, és recomanable la creació d’un observatori o comissió profes-
sional de la fotografia, impulsat pel Departament de Cultura i amb caràcter estable, però format 
per experts de prestigi reconegut en el sector (i amb presència representativa de la complexitat 
i diversitat del sector: fotògrafs, fotoperiodistes, arxivers especialitzats en fotografia, responsa-
bles museístics especialitzats en fotografia, crítics i historiadors de fotografia, galeristes foto-
gràfics), amb prou coneixement del mercat fotogràfic, del valor econòmic, cultural i artístic de la 
fotografia com per poder realitzar, en primera instància, la funció d’assessorament en el Depar-
tament de Cultura i en els diferents centres del territori en la negociació de compres, cessions o 
dipòsits de fons fotogràfics, i, en segona instància, poder assumir les altres responsabilitats que 
es contemplen en aquest estudi -no només les relatives al que aquí es contempla directament 
per a les polítiques de captació patrimonials, sinó també les que tenen relació amb la Xarxa Na-
cional del Patrimoni Fotogràfic de Catalunya (que es tracta en l’apartat 3.1.2), amb les polítiques 
del foment de la creativitat (apartat 3.2), amb les polítiques educatives i de recerca (apartat 3.3) 
i amb les polítiques de difusió (apartat 3.4)-. Seria imprescindible que hi participessin especialis-
tes jurídics i econòmics en les diferents modalitats legals d’adquisició, cessió i donació de fons, 
així com de les possibilitats d’explotació econòmica i de tractament dels drets d’autor. 

30. Cfr.: Diagnosi i pla d’actuacions en matèria d’adquisicions públiques d’art a Catalunya. Barcelona: CoNCA, 2011.

31. http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.0a92779e390371ba411cb318b0c0e1a0/? vgnextoid=58e4293cf7e7c21
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=58e4293cf7e7c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

32. http://www.paris.fr/loisirs/musees-expos/atelier-de-restauration-et-de-conservation-des-photographies-de-la-ville-de-paris/
p7672

33. https://www.imagepermanenceinstitute.org/
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Aquest observatori o comissió podria dependre institucionalment de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural (de recent creació) i hauria d’estar vinculat al departament del fons nacional 
d’art -la creació del qual s’ha recomanat en un altre document34- fins i tot podria avaluar-se la 
possibilitat (per tal d’evitar duplicitats) que els membres experts específicament en fotografia 
que formin part del departament del fons nacional d’art -en el cas que es creï- siguin el nucli 
d’aquest observatori o comissió professional de la fotografia, per al qual es plantegen respon-
sabilitats que tindrien a veure amb el fons nacional d’art.

• Aquesta comissió hauria de constituir-se en observatori patrimonial, amb l’objectiu priori-
tari de detectar arxius i col·leccions encara no conservades a institucions públiques que 
reclamin la intervenció de les institucions per tal de preservar el patrimoni: això inclouria la 
captació dels fons i arxius dels fotògrafs cabdals del país, així com una atenció preferent a 
la fotografia catalana contemporània a partir de les dècades de 1960 i 1970. La comissió 
podria ser interlocutora i convertir-se en l’aval institucional en la gestió per a la captació de 
fons per part de les institucions ja existents en el territori a les quals convindria adreçar-se 
en funció de la seva especificitat i de les característiques dels fons en fase de captació.

• Un dels objectius d’una comissió com la que proposem consitiria a establir un marc de 
protocols per a la negociació de captació de fons i dipòsits que permetés unificar criteris, 
evitar ensurts i garantir la dimensió pública de les operacions, així com preservar els drets 
d’autoria i explorar les diferents modalitats d’explotació compartida. Seria recomanable la 
participació d’algun membre d’aquesta comissió en la comissió mixta d’experts del sector 
públic i del sector privat vinculada al fons nacional d’art, en el cas que finalment es creï, tal 
com ha recomanat el CoNCA35. Aquests protocols permetrien disposar d’un pla d’actuació 
que facilitaria l’assessoria dels centres i arxius més desprotegits en aquest sentit, de manera 
que fos possible unificar informacions bàsiques, útils, si no per a casos excepcionals, sí per 
als processos de captació que els centres acostumen a fer d’ofici. Pensem, entre d’altres, 
en: una classificació adequada de les diferents fórmules tipològiques de captació de fons; el 
barem tarifari a fi d’evitar propostes inassumibles o difícilment justificables; l’establiment de 
criteris de garantia de titularitat i procedència de les imatges; la regulació dels drets d’autor 
i diferents possibilitats en aquest àmbit, sense excloure les llicències creative commons i 
que permetin la innovació imaginativa en les polítiques d’explotació alternatives als drets 
d’autor; la quantificació dels costos de conservació, manteniment i restauració, així com de 
digitalització, etc.; la quantificació de requisits tècnics d’espai, personal, sistemes de control 
de temperatura, humitat, llum, etc.; la quantificació dels costos pressupostaris de difusió; la 
tipificació de les diverses modalitats de contracte, amb les seves possibilitats i obligacions, 
i de les diferents tipologies d’explotació econòmica dels fons i de les col·leccions.

• També seria objectiu d’aquesta comissió l’anàlisi de la situació del mercat i la proposta con-
creta de mesures de contenció per alentir la creixent comercialització del sector, així com 
l’estudi i la reflexió ininterromputs sobre l’estat dels arxius i col·leccions a Catalunya.

• Caldria treballar, igualment, per l’ampliació de la xarxa pública d’arxius i col·leccions a partir 
de la incorporació al sistema públic d’arxius i col·leccions, ara de gestió privada. O, en tot 
cas, promoure l’adscripció d’aquestes institucions, quan hi hagi voluntat compartida sufi-
cient, a la xarxa pública, pel que fa a les estratègies d’accessibilitat i de difusió a les quals 
hom fa referència en l’apartat següent.

34. Cfr.: Diagnosi i pla d’actuació en matèria d’adquisicions públiques d’art a Catalunya. Barcelona, CoNCA, 2011.

35. Cfr.: les conclusions i recomanacions de Diagnosi i pla d’actuació en matèria d’adquisicions públiques d’art a Catalunya. 
Barcelona: CoNCA, 2011.
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• Caldria millorar la definició del marc competencial dels diferents centres públics (arxius i 
col·leccions) i delimitar l’abast i l’especificitat dels fons i de les col·leccions fotogràfiques. 
Per això, cal delimitar amb precisió l’abast nacional, comarcal o local dels diferents arxius i 
col·leccions. 

• Finalment, en coherència amb el que aquí es proposa, seria no només recomanable, sinó 
exigible el nomenament d’algun expert en fotografia com a membre de la Junta de Quali-
ficació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, preferiblement 
qualsevol membre d’aquest observatori o comissió professional de la fotografia a Catalunya 
que proposem que es creï. És incomprensible conceptualment i difícilment justificable prag-
màticament que una junta com aquesta, que ha de prendre decisions importants respecte 
al patrimoni fotogràfic, no tingui entre els seus membres cap expert en fotografia36. 

Des d’aquesta perspectiva, i en reconeixement del caràcter nacional del MNAC, atesa l’excep-
cionalitat de la situació, precària i en perill, del fons d’obres de molts fotògrafs, i atès que el fons 
del Departament de Fotografia del MNAC està encara lluny de disposar d’una col·lecció foto-
gràfica completa i significativa de la història de la fotografia a Catalunya, caldria dotar-lo d’una 
partida pressupostària extraordinària per tal que pugui donar un impuls significatiu a l’adquisició 
d’obres per als seus fons d’aquells períodes i autors, incloent-hi els més contemporanis (tot i 
que, fins al moment, la seva responsabilitat queda limitada per la cronologia als anys seixanta 
del segle XX: un problema que caldria esmenar tan aviat com sigui possible), que, havent de 
ser presents a la col·lecció, encara no en formen part. És important ser conscients que, en un 
moment d’extraordinària revaloració artística de la fotografia -també, evidentment, de la foto-
grafia catalana, que fins ara no ha entrat en els relats historiogràfics i museístics globals-, cal 
evitar que fons i obres que haurien d’estar en els museus públics de Catalunya, amb el MNAC 
al capdavant, acabin fora de Catalunya per ineficàcia o per manca de mitjans. 

Cal tenir en compte que, segons les dades més recents, la despesa per adquisició d’obra foto-
gràfica per part del MNAC no només és clarament insuficient, sinó que, en el global pressupos-
tari per a adquisicions del centre, és gairebé irrellevant en termes percentualment comparatius. 
Vegem-ho: durant els darrers quatre anys (2007-2010, ambdós inclosos), el pressupost del 
MNAC per a adquisició d’obra fotogràfica totalitza 135.250 euros (no arriba al doble de la parti-
da dedicada a dibuix, cartell i gravat), quantitat que representa una inversió mitjana de 33.812,5 
euros per any. El pressupost total del museu per a adquisicions durant aquest període és de 
3.540.566 euros, respecte del qual el pressupost per a adquisició de fotografia representa el 
3,82%. S’imposa, doncs, una avaluació dels mecanismes més oportuns per trobar fórmules 
que permetin incrementar significativament aquesta partida. Si s’analitzen, a més, les dades 
referents a donacions rebudes, dipòsits i dacions, els resultats ofereixen un balanç desigual: 
entre 2007 i 2010, s’han rebut en donacions un total de 245 obres fotogràfiques de 6 autors; 
però en dipòsits i dacions, durant el mateix període, només es totalitzen 12 obres. L’increment 
imprescindible del pressupost dedicat a obres fotogràfiques, d’altra banda, no hauria d’impedir 
el reforç del Departament de Fotografia també amb el personal especialitzat que la direcció 
d’aquest Departament considerés oportú, per fer-lo encara més capaç d’impulsar, a través de 
la captació de donacions i dipòsits d’obres o col·leccions fotogràfiques, l’ampliació dels seus 
fons així com per explorar i, eventualment, negociar amb institucions privades les possibles vies 
de captació d’obres. Cal estimular el Patronat del MNAC, com a màxim òrgan de govern del 
centre, a emprendre les iniciatives que calgui per facilitar l’increment substancial d’aquestes 
partides, potser per la via d’augmentar el finançament extern i noves apostes de patrocini.

36. Sobre les funcions i components de la Junta, cfr.: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2768
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Finalment, cal establir un codi ètic de bones pràctiques, en l’àmbit fotogràfic, per als arxius i les 
col·leccions.

Igualment, és imprescindible que el Departament de Cultura posi en marxa iniciatives condu-
ents a estimular el col·leccionisme (privat, corporatiu i institucional) també en l’àmbit fotogràfic. 
Seria desitjable, en aquest sentit, que la Conselleria disposés del concurs, entre altres agents 
especialitzats, per exemple, de les quatre associacions de galeries de Catalunya (Gremi de 
Galeries d’Art de Catalunya37, Associació Art Barcelona38, Galeries Independents de Catalunya 
i Associació Art Catalunya)39, de les galeries especialitzades en fotografia40 i de la Fundació Arte 
y Mecenazgo41.  

I també cal que el Departament de Cultura, amb el respecte degut a l’autonomia dels centres, 
col·labori i doni suport a la multiplicació de les estratègies que estimulin el finançament privat i 
corporatiu en iniciatives vinculades al patrimoni fotogràfic públic en tots els seus aspectes. Hi ha 
prou exemples de participació privada en projectes concrets com per pensar que una política 
de suport institucional a iniciatives com aquestes estimularia de manera extraordinària les pos-
sibilitats, financerament limitades, de les institucions patrimonials públiques. Per citar només 
dos casos que poden servir d’exemple i model, molt significatius entre els més recents: la Fun-
dació Privada Elsa Peretti finança els treballs de documentació, escanejat i neteja del dipòsit de 
3.000 còpies originals d’època d’Oriol Maspons en el MNAC; gràcies a una col·laboració amb 
l’ANC, la Fundació ENDESA contribueix a la digitalització del fons fotogràfic Forces Elèctriques 
de Catalunya i Forces Hidroelèctriques del Segre, cosa que permetrà que unes 44.000 imatges 
siguin consultades a través del cercador Arxiu en Línia.

3.1.2. 

La Xarxa Nacional del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya

L’actual dispersió i desconnexió entre les institucions dedicades a la conservació del patrimoni 
fotogràfic a Catalunya (amb la distinció i els matisos que calgui fer entre arxius i museus, entre 
la conservació patrimonial de fons documentals i d’obres) reclama, per la via d’urgència, l’esta-
bliment d’una xarxa, impulsada institucionalment pel Departament de Cultura, que, preservant 
la independència de cada institució i la seva història, naturalesa i idiosincràsia (pel que fa a la 
titularitat, pública o privada; pel que fa a l’abast, nacional, comarcal o local; o pel que fa a la 
naturalesa dels documents, tanto si són còpies, negatius, fulls de contacte, transparències com 
qualsevol altre format), permeti la coordinació de totes aquestes institucions i l’establiment d’un 
portal web de referència per al patrimoni fotogràfic de Catalunya. Cal convertir l’ús d’Internet 
en un dels elements estratègics per a l’accessibilitat i la difusió del patrimoni fotogràfic42: en 
primer lloc, perquè la informació relativa als fons que conserva cada institució sigui de domini 
públic i fàcilment accessible; en segon lloc, per tal de millorar l’efectivitat, des d’un punt de vista 
pragmàtic, dels recursos esmerçats en la catalogació, digitalització i accés a través de la xarxa.

Per això, cal fer accessible tota aquesta informació a través d’un portal unificat d’Internet; amb 
aquest objectiu, cal posar en marxa les iniciatives següents:

37. http://www.galeriescatalunya.com/

38. http://www.artbarcelona.es/

39. http://www.artcatalunya.cat/

40. Cfr.: referència en l’apartat 3.4, dedicat a les polítiques de difusió.

41. http://fundacionarteymecenazgo.org/ca/

42. Actualment, hi ha un programa patrimonial per a tots els museus de la Generalitat, el MuseumPlus: ara per ara, només caldria 
connectar-lo en línia, cosa que seria desitjable que es produís aviat. En el moment de constitució d’aquesta xarxa per al fons 
patrimonial fotogràfic, evidentment caldria poder disposar també de tot allò que ara és conservat en la xarxa pública d’arxius.
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• L’elaboració d’un cens dels fons patrimonials fotogràfics existents a Catalunya, organitzats, 
en primera instància, per les diferents institucions responsables de la seva conservació i que 
constituís l’inventari i la base de dades (BD), a hores d’ara inexistent, del patrimoni fotogràfic 
de Catalunya (i del seu estat actual de conservació i catalogació). 

• La indexació i concentració de la màxima informació possible de cadascun dels arxius (pa-
trimonial i documental), amb informació suficient dels seus fons respectius i de les formes 
de consulta pública.

• Elaborar un directori de totes les entitats, col·lectius i persones dedicats a la gestió, difusió 
i creació de la fotografia a Catalunya.

• Actualitzar i mantenir ininterrompudament aquest inventari.

• Disposar d’un portal web, d’accés lliure, que faci pública i accessible tota aquesta informa-
ció i que permeti el reconeixement de la ubicació exacta del fons patrimonial fotogràfic de 
Catalunya, sense que això sigui incompatible amb el fet de redirigir als portals web propis 
de cada institució, quan n’hi hagi. Des d’aquest portal, entrant el nom d’un fotògraf, hauria 
de ser possible saber en quin museu, institució o centre d’art es conserven obres seves, 
quines són i les diferents característiques descriptives estandarditzades, i en quins arxius 
es conserven negatius (quants, quins i de quina naturalesa) o altres materials vinculats als 
seus fons i patrimoni.

• Permetre l’accés, fins on sigui possible, a les imatges fotogràfiques en suport digital (d’acord 
amb els convenis de captació particulars en cada cas i amb respecte dels convenis pactats 
en allò que afecta als drets d’autor).

• Contribuir a la creació d’una plataforma d’institucions patrimonials públiques, en l’àmbit de 
la fotografia, que, partint del respecte pels drets dels fotògrafs i dels col·leccionistes, vetlli 
per la redistribució de la informació en el sector públic i eviti la competència entre instituci-
ons a l’hora d’explotar els drets derivats de la fotografia, de manera que faciliti la recupera-
ció del patrimoni, com també l’accés del ciutadà a la informació i al patrimoni públic, amb 
l’ajut de les eines telemàtiques.

L’establiment d’aquest portal web, convertit en la cara visible i pública de la Xarxa, hauria de 
substituir la inexistència d’un centre nacional de la fotografia de caràcter patrimonial, i hauria 
de ser l’eina que permetés, no només la difusió efectiva i dels fons conservats i l’accessibilitat, 
sinó també la col·laboració entre les diferents institucions a tots els nivells, amb l’objectiu de 
compartir projectes, minimitzar inversions i establir el llenguatge comú dels fons patrimonials 
fotogràfics de Catalunya. 

Tanmateix, les intervencions institucionals haurien d’anar adreçades a la consolidació i esta-
bliment d’una xarxa real que respectés l’autonomia de les institucions. Amb els objectius se-
güents, prioritàriament:

• Millorar les politiques de conservació i difusió.

• Consecució dels recursos humans necessaris (tan interdisciplinaris com sigui possible) i de 
les instal·lacions adients, amb la complicitat orquestrada de les administracions provincials, 

índex



30

comarcals i locals, quan calgui, com també de la iniciativa privada quan es consideri con-
venient, per tal de garantir tant la conservació com el tractament i la difusió de la documen-
tació fotogràfica.

• Establir mecanismes regulars i continuats d’ajuts a la conservació dels arxius i les col-
leccions, explorant vies possibles i sostenibles econòmicament de suport: des del disseny 
de programes de becaris (en relació amb les institucions educatives, especialment les uni-
versitàries) o de convenis de contractació de personal qualificat eventual, durant determi-
nats períodes, per fer tasques i projectes concrets (que podrien abastar la restauració, la 
conservació, la catalogació, descripció i documentació o la digitalització, per posar només 
alguns exemples de necessitats de primera instància per al funcionament i l’operativitat 
adequats dels arxius i col·leccions).

• Explorar les possibilitats d’arquitectures de relació, basades en el partenariat, que permetin 
reunir la màxima participació possible en els diferents projectes que es desenvolupin.

• Preveure convocatòries regulars per a la concessió d’ajuts institucionals per a la millora de 
les instal·lacions i l’utillatge tecnològic. 

• Prioritzar la inversió en conservació preventiva, la conservació i restauració, i l’actualització 
i posada al dia de les infraestructures (sobretot de conservació adequada dels fons), inclo-
ent-hi els reptes de la digitalització.

• Contribuir a l’homogeneïtzació (de manera consensuada) de les normes generals d’accés 
i ús dels diversos centres de naturalesa pública (i incentivar la incorporació dels centres 
privats a l’accessibilitat pública), per tal d’evitar, com passa ara, la confusió permanent dels 
usuaris.

• Impulsar i contribuir a normalitzar el tractament documental i arxivístic dels fons i de les 
col·leccions, d’acord amb criteris assimilables als criteris internacionals de l’arxivística i el 
tractament de la documentació.

• Avançar en la determinació d’allò que, d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual43, pot 
ser considerat com a “meres fotografies”, i, en conseqüència, simplificar la gestió de les 
imatges que reben aquesta consideració. Cal tenir en compte, d’una banda, que, amb la 
consideració de “meres fotografies”, les imatges entren en domini públic 25 anys després 
de la seva realització (i no 70 després de la mort de l’autor, com en el cas de les “fotogra-
fies”); d’altra banda, moltes vegades, les exigències requerides per al tractament dels fons 
documentals converteixen fons documentals fotogràfics de gran magnitud en un escull el 
tractament del qual és, en termes pragmàtics, inassumible. En aquest sentit, d’acord amb 
experts en arxivística, caldria replantejar les exigències a què obliguen fons d’aquesta na-
turalesa.

• Considerar com a part integrant del patrimoni documental fotogràfic tota la documentació 
textual que hi estigui directament vinculada, així com els artefactes materials que es consi-
derin rellevants.

43. L’article 128 (“De las meras fotografías”) de la Llei de propietat intel·lectual, emmarcat dins del títol V (“Protección de las meras 
fotografías”), especifica el següent: “Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, 
cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, 
distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas. 
Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización 
de la fotografía o reproducción”. Per a més detalls, cfr.: http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf   
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• Ajudar els responsables d’arxius privats o públics a accedir a bones eines professionals per 
conservar-los i difondre’ls. En aquesta mateixa línia, cal donar suport també a la conserva-
ció dels arxius de fotògraf en les col·leccions privades dels seus titulars. 

• Programar plans de formació continuada dels tècnics i professionals de la conservació del 
patrimoni fotogràfic.

• Elaborar plans d’actuació consensuats entre els diversos agents que operen en una zona o 
territori determinat, amb l’objectiu de coordinar les diferents iniciatives que cal desenvolupar 
i de rendibilitzar els esforços.

• Cal plantejar polítiques clares i ben dotades econòmicament que permetin la incorporació 
als centres i institucions d’infraestructures i metodologia de treball que puguin garantir la 
preservació del patrimoni ja nascut de forma digital o que hi hagi estat transferit. Amb 
aquest objectiu, cal impulsar les aliances professionals estratègiques, prioritàriament des 
de la perspectiva tecnològica i preferentment amb les universitats, per avançar de manera 
decidida, però amb la màxima seguretat, en les polítiques de digitalització i en la gestió dels 
documents produïts directament en suport electrònic.

3.2.

Polítiques de foment de la creativitat

És imprescindible l’articulació organitzada d’unes polítiques de foment de la creativitat, en l’àm-
bit de la fotografia, impulsades des del Departament de Cultura, amb la complicitat i el concurs 
de totes les institucions públiques de l’Administració amb responsabilitats culturals (Generalitat, 
diputacions, consells comarcals, ajuntaments). Actualment, hi ha una certa oferta, insuficient en 
termes de sistema i, a més, força desorganitzada, conceptualment i territorialment.

Per això, cal organitzar de manera sistemàtica i integral les polítiques de foment de la creativitat, 
i revisar el sistema de beques i ajuts, amb l’objectiu, en primer lloc, d’impulsar la seva especi-
ficitat singular per a projectes fotogràfics i, en segon lloc, d’explorar noves vies de suport més 
enllà de la modalitat de beques i ajuts.

Cal avaluar, a més, entre les fórmules internacionals més reeixides en els països de referència 
en aquest àmbit, aquelles possibilitats d’actuació que, atesa l’especificitat local de Catalunya, 
permetin donar un impuls significatiu a la creació fotogràfica, tant en el vessant artístic com en 
el documental (si és que aquesta distinció encara pot mantenir-se com a operativa, cosa més 
aviat problemàtica).  

3.2.1. 

La situació

En primera instància i amb caràcter d’urgència, caldria elaborar un mapa -inexistent fins ara- 
complet i exhaustiu dels ajuts, beques, premis i modalitats de subvenció que, tant des de l’àm-
bit privat com des del públic, permeten la concurrència de projectes fotogràfics, de fotògrafs 
i de col·lectius o associacions fotogràfiques, així com d’institucions i centres amb iniciatives 
vinculades al foment de la creativitat en l’àmbit de la fotografia.44  

44. Poden consultar-se més detalls i actualitzacions d’aquestes informacions als portals web respectius de les institucions 
convocants i, de forma panoràmica, en l’estudi d’ARTimetria La fotografia d’autor a Catalunya. Barcelona: CoNCA, 2009.
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Hi ha diverses modalitats d’ajuts, beques i subvencions, normalment amb convocatòries gene-
rals per a l’àmbit de les arts visuals, dins de les quals és possible presentar projectes fotogrà-
fics. Algunes, tanmateix, de forma incipient, s’ofereixen específicament per a l’àmbit de foto-
grafia. Sense pretensió d’exhaustivitat, en convoquen els organismes de l’Administració pública 
següents, dels quals n’especifiquem el programes respectius de convocatòria:

• Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA): l’any 2009 es varen 
mantenir les convocatòries existents a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (Creadors en 
residència; Exhibició, difusió i divulgació de produccions culturals de caràcter professional; 
Formació i perfeccionament professional de creadors, intèrprets i agents culturals; Produc-
ció de projectes artístics de caràcter professional; Recerca i creació en àmbits artístics; 
Programa d’activitats en l’àmbit de la creació artística; i Projectes culturals i artístics de ca-
ràcter professional), mentre que l’any 2010 ja es varen convocar els ajuts segons les noves 
línies desprès de la reestructuració dels ajuts (les que afecten a la fotografia són Arts visuals; 
Agents articuladors; i Beques de formació i recerca).  

En la convocatòria de 2009 del CoNCA, es van presentar 47 projectes vinculats amb la fotogra-
fia (tot i que no tots vinculats explícitament al foment de la creativitat), 19 dels quals van rebre 
ajut per realitzar-se:

Tipologia Modalitat Sol·licitant Objecte
Total 
concedit     
(en euros)

Creadors 
en 
residència

Fons per a projectes 
de recerca, creació 
i producció en 
residència

Álvarez Errecalde, 
Ana

DSD a Hangar / 
Barcelona

    9.900   

Exhibició i 
difusió

Suport a la creació o 
manteniment d’arxius 
documentals de la 
cultura contemporània

Associació Arxiu 
Humberto Rivas

Arxiu fotogràfic Humber-
to Rivas

  29.400   

Suport a l’organització 
i realització 
d’esdeveniments

Fundació privada 
Photographic 
Social Vision

Exposició World Press 
Photo’09

    9.800   

Associació 
de Fotògrafs 
Professionals de 
les Comarques 
de Lleida

Emergent-Lleida. 
Festival Internacional de 
Fotografia i Arts Visuals

  29.100  

Suport a publicacions 
independents per a 
documentar/divulgar 
la creació artística

Montilla Campillo, 
Julia

Txoxolos. Publicació   10.600   

Associació Piel 
de Foto

Publicació Piel de Foto   13.300  
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Formació Activitat de formació i 
perfeccionament que 
s’iniciï i finalitzi l’any 
2009

Bosch Miralpeix, 
Anna

Curs d’especialització 
en fotografia documental 
i fotoperiodisme a la 
School of International 
Center of Photography. 
Nova York, Estats Units

    2.530   

Producció Fons per a 
produccions d’artistes 
visuals

Freixa Pintó, 
Ferran

Producció de la sèrie 
fotogràfica La colònia 
tèxtil arquitectura i 
paisatge

    5.800   

Cuch Grases, 
Laura

Sèrie de retrats 
fotogràfics No ma

    4.000  

García Vicente, 
Àngel

Producció del projecte 
fotogràfic Cambodja for 
sale

  11.500  

Izquierdo Pares, 
Fernando

Projecte fotogràfic 
Resisteix

    3.400   

Recerca i 
creació

Fons per a la creació Fernández, 
Leonardo

I on és casa meva?   11.000   

Expósito Antolín, 
José Luis

Lamp fall     9.200   

López Fontanills, 
Ignasi

Agroperifèrics   11.300   

Fons per a la recerca Steva Hernández, 
Isabel

Índex biogràfic 
internacional de les 
pioneres de la fotografia

  16.400   

Activitats 
(*)

Fons per a espais 
i centres culturals 
privats

Fundació Privada 
Foto Colectania

Activitats de la Fundació 
Foto Colectania 2009

  18.000  

Fons per a entitats 
representatives i de 
suport als sectors 
professionals artístics i 
culturals

Associació 
de Fotògrafs 
Professionals 
d’Espanya

Activitats de l’AFP   12.000   

Fons per a 
plataformes culturals i 
col·lectius estables

Centre de 
Fotografia 
Documental de 
Barcelona

Activitats del Centre de 
Fotografia Documental 
de Barcelona

  40.000   

Fotoperiodisme 
Autònom BCN 
2004

Activitats de RUIDO   10.000   

(*) Línia d’ajuts convocada per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i gestionada pel CoNCA.
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En la convocatòria d’ajuts del 2010 del CoNCA, es van presentar 55 projectes vinculats amb 
la fotografia, 18 dels quals van rebre suport econòmic:

Tipologia Modalitat Sol·licitant Objecte
Total 
concedit     
(en euros)

Arts visuals Organització 
d’exposicions, 
mostres o 
festivals

Fernández, Leonardo I on és, casa 
meva?

9.300

Associació de 
Fotògrafs Professionals 
de les Comarques de 
Lleida 

Emergent-
Lleida. Festival 
Internacional de 
Fotografia i Arts 
Visuals

79.500

Fundació Privada Foto 
Colectania

Activitats de la 
Fundació Foto 
Colectania 

36.000

Organització 
d’activitats de 
formació

Associació Cultural 
Atelieretaguardia

El retrovisor. 
Espacio para la 
formación

17.500

Agents 
articuladors

Associacions 
professionals 
representatives 
dels sectors

Asociación 
de Fotógrafos 
Profesionales de 
España

Activitats de l’AFP 13.800

Beques de 
recerca

Recerca i creació 
en l’àmbit de les 
arts visuals

Mediavilla Sabaté, 
Héctor

Les Penèlopes 
mexicanes

9.600

Álvarez Errecalde, Ana Histologías 5.200

Soteras, Eduardo Neutralidad armada 6.600

Jarrín Morán, Ana 
Belén

Altre cos 6.600

López Fontanills, Ignasi Transhumància 
metropolitana

6.600

Moreno Simón, Sabina Claridade 5.200

Cuch Grases, Laura Trans 6.700
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González Eliçabe, 
Oriana

Familiarizarse 10.900

Fernández, Leonardo Aquesta és casa 
meva!

6.400

Llorens Álvarez, Martí Muralles de 
Barcelona

9.700

Insolera, Mattia Transmediterranea 11.800

Casanovas Daufí, Maria 
Providència

Inventari de 
primavera

10.700

Recerca en 
els àmbits 
de la cultura 
humanista i 
científica

Dahó Masdemont, 
Marta

William Eggleston: 
estudi preparatori 
per a projecte 
expositiu

6.800

• Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC): activitats de difusió i promoció del sector de 
les arts visuals de caràcter professional a Catalunya. Dirigit a empreses i entitats per a l’as-
sistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals. Aportacions reintegrables i 
subvencions a projectes culturals.

• Direcció General de Cooperació Cultural (DGCC): subvencions per a projectes de col-
laboració intermunicipal per a la programació d’activitats culturals de caràcter professional 
en l’àmbit de les arts visuals. Subvencions per a les programacions que incloguin activitats 
professionals en l’àmbit d’arts visuals que es realitzin a municipis de menys de 8.000 habi-
tants. Subvencions a ajuntaments catalans i ens públics que en depenen per a la programa-
ció estable d’activitats culturals professionals en l’àmbit de les arts visuals contemporànies.

• Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA): beca Pirineu Art 
i Natura a la Creació Artística.

• Institut Ramon Llull (IRL): subvencions, en la modalitat genèrica d’arts visuals, per als des-
plaçaments d’artistes fora del domini lingüístic (per a activitats que no estiguin incloses dins 
del circuit professional; tampoc no es contempla l’assistència a tallers ni a residències).

• Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania: beca per a projectes 
fotoperiodístics (una beca de 3.000 euros que contempla la realització del projecte i l’expo-
sició). Beques Carnet Jove: Connecta’t al Fotoreportatge.

• L’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona dóna suport a la formació, 
creació i difusió de les polítiques municipals d’art contemporani, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat i l’oferta de les programacions artístiques organitzades pels ajuntaments.    
Sense que hi hagi cap especificació particular, les convocatòries permeten la presentació 
de projectes vinculats a la fotografia. Les convocatòries s’adrecen al “Suport a les polítiques 
locals de difusió artística” i el “Suport a exposicions municipals”.     
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El programa de recerca i formació “Artwork” està específicament orientat a donar impuls 
a la creació o la potenciació d’espais d’innovació, recerca i difusió de la creativitat artística 
local, amb ajuts en la modalitat d’estudis, residències i incubadores.

• El Departament de Cultura i Acció Social de la Diputació de Girona ofereix ajuts al Fons de 
Cooperació Cultural Local i, amb la Fundació Fita, beques per a joves artistes.   
Des del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, INSPAI, s’ofereix també una convo-
catòria, “Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines”, adreçada a posar a l’abast de 
tots els ajuntaments de la demarcació una sèrie d’exposicions itinerants. La iniciativa té com 
a objectius potenciar la creativitat i promocionar l’obra fotogràfica dels joves, augmentar els 
fons fotogràfics de l’INSPAI i enriquir l’activitat cultural dels municipis de Girona de manera 
gratuïta.            
El mateix centre INSPAI, en el marc de la Biennal Internacional de Fotografia, convoca un 
premi específicament fotogràfic en dues modalitats: una, a projectes fotogràfics de temàti-
ca lliure; una altra, a projectes fotogràfics dedicats a la realitat actual de les comarques de 
Girona. En la convocatòria de 2009, cadascuna estava premiada amb 12.195 euros.

• La Diputació de Lleida convoca, des de l’any 1991, el Premi de Fotografia Ton Sirera, amb 
característica única i indivisible per valor de 5.000 euros i la contrapartida que la col·lecció 
(de 4 fotografies) passi a ser propietat de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que se’n reserva el 
dret d’exposició i reproducció.

• La Diputació de Tarragona no ofereix programes específics d’ajuts a la fotografia, però po-
den considerar-se genèricament inclosos en els programes de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a programes i activitats culturals, i de subvencions a les associacions de 
veïns o similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural.

Des de l’Administració local, per tot el territori, hi ha algunes iniciatives que tenen com a 
objectiu el suport específic a la producció fotogràfica i que habitualment es troben inclo-
ses en els programes dedicats a les arts plàstiques o visuals. N’esmentarem només, a tall 
d’exemple, alguns casos, com són la Beca Ciutat d’Olot de Fotografia i la Biennal de Fo-
tografia (Ajuntament d’Olot); la Biennal Internacional de Fotografia (Ajuntament de Figueres 
i INSPAI); Premi Honorífic de Fotografia Ciutat de Lleida (Ajuntament de Lleida i Festival 
Emergent-Lleida); Biennal Internacional de Fotografia (Ajuntament de Reus).

Pel que fa als premis, la situació a Catalunya es caracteritza per l’absència gairebé generalitza-
da de guardons específicament fotogràfics de prestigi reconegut convocats de manera separa-
da dels que genèricament s’hi dediquen a les arts plàstiques o visuals. No obstant això, és un 
exemple de convocatòria específicament adreçada al fet fotogràfic la convocatòria conjunta de 
la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona que 
atorga els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, amb sis modalitats, una de les quals és 
el Premi de Fotoperiodisme (1.000 euros).

Entre les iniciatives privades, s’hi troba l’Obra Social d’Unnim (abans atorgat per Caixa Terras-
sa), que convoca biennalment un Premi de Fotografia per promoure la disciplina artística de la 
fotografia dins de les arts plàstiques. Té el doble objectiu de contribuir al desenvolupament i la 
promoció de la fotografia catalana i de constituir un testimoni gràfic de la vida i la realitat més 
actuals, a través de les successives edicions. Està dotat amb 6.000 euros i atorga dos accès-
sits de 1.500 euros per a fotògrafs menors de trenta anys.
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Igualment, entre les iniciatives de foment de la creativitat, cal esmentar l’existència dels cen-
tres de creació i producció amb activitats entorn del fet fotogràfic, pràcticament sempre amb 
iniciatives en l’àmbit fotogràfic no diferenciades de les convocatòries genèriques d’arts visuals, 
entre els quals, a hores d’ara, i sense pretensió d’exhaustivitat, s’hi poden ja comptabilitzar els 
que segueixen (alguns dels quals caldria recordar més endavant en l’apartat de les polítiques 
de difusió, ja que bona part no són només centres de producció, sinó també d’exposició):45  

• Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani (Mataró)46 

• Experimentem amb l’Art (Barcelona)47 (*)

• Idensitat. Associació d’Art Contemporani (Calaf)48 (*)

• Nau Coclea. Centre de Creació Contemporània (Camallera)49 (*)

• Hangar. Centre de Producció d’Arts Visuals (Barcelona)50 (*)

• Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers)51 

• Centre d’Art i Natura (Farrera)52 (*)

• Espai d’Art i Creació Can Manyé (Alella)53 

• Comafosca. Node d’Art i Pensament (Alella)54 

• Nau Ivanow (Barcelona)55 (*)

• ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Vic)56 

• Bòlit. Centre d’Art Contemporani (Girona) 57

• El Forn de la Calç. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (Calders)58 (*)

• Centre Cultural La Mercè (Girona)59 

Per completar una cartografia mínima de la situació, és imprescindible el coneixement d’inicia-
tives públiques organitzades a nivell internacional. Hi ha exemples suficients amb prou experi-

45. Indiquem amb un asterisc (*) aquells que reben suport econòmic del CoNCA.

46.  http://www.canxalant.cat/

47.  http://www.experimentem.org/

48.  http://www.idensitat.net/

49.  http://www.naucoclea.com/

50.  http://www.hangar.org

51.   http://www.rocaumbert.cat/ 

52.  http://www.farreracan.cat/ 

53.  http://www.alella.cat/document.php?id=308 

54.  http://comafosca.org/ 

55.  http://www.nauivanow.com 

56.  http://www.acvic.org/ 

57.  http://www.bolit.cat 

58.  http://www.cacis.cat/ 

59.  http://www.girona.cat 
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ència i recorregut com per ser considerats models per a futures iniciatives en aquest sentit. Val 
la pena considerar-ne breument alguns d’emblemàtics, que convindria analitzar detalladament, 
com els casos de França, Canadà o Anglaterra.

França: 

El Ministeri de la Cultura i la Comunicació és l’òrgan nacional encarregat de la preparació i im-
plementació de la política cultural francesa i és responsable de tots els assumptes culturals del 
país. El Ministeri s’estructura en onze Direccions administratives que tenen el rol de dissenyar, 
orientar, controlar i avaluar les polítiques específiques i les mesures del seu sector. La fotogra-
fia es troba a càrrec de la Delegació de les Arts Plastiques (DAP). A nivell estatal, també hi ha 
institucions culturals de jurisdicció nacional i entitats públiques de funcionament autònom sota 
la tutela del Ministeri, com els centres nacionals d’art Jeu de Paume i Site de Création Con-
temporaine du Palais de Tokyo, especialitzats -el primer, de manera exclusiva- en el camp de la 
fotografia. L’Estat canalitza els seus fons a programes a través del Centre Nacional de les Arts 
Plàstiques (CNAP), la missió del qual és donar suport i promoure la creació contemporània, en 
tots els dominis vinculats a les arts visuals, incloent-hi la fotografia. El CNAP intervé directament 
en tres camps principals, que val la pena consignar:

• El CNAP compleix el rol de col·leccionista públic, adquirint i administrant les obres d’art que 
formaran part de l’inventari del Fons Nacional d’Art Contemporani (FNAC). La política d’ad-
quisicions té tres objectius fonamentals: descobrir nous joves artistes; obtenir obres d’art 
de gran qualitat d’artistes ja consolidats; i representar moviments artístics de transcendèn-
cia internacional. Durant l’any 2007, l’import de les adquisicions del FNAC en el camp de 
la fotografia va pujar a 336.000 euros, destinats a l’adquisició de 149 obres de 52 artistes. 
Durant el període 1998-2003, el FNAC va registrar un total d’adquisicions de 1.995 obres 
fotogràfiques de 440 artistes, amb una representació exemplar de la fotografia catalana, 
especialment contemporània (tenen obra, entre d’altres, de Jaume Blassi, Jordi Colomer, 
Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Anna Malagrida, Jorge Ribalta i Xavier Ribas).

• El CNAP implementa la política d’encàrrecs artístics o comanda pública de l’Estat: es dóna 
suport a l’enriquiment del patrimoni i l’ornamentació dels espais públics amb encàrrecs a 
artistes sobre un tema en particular o per a un lloc determinat. L’any 2008, l’import destinat 
a encàrrecs públics per part de l’Estat va pujar a 3,1 milions d’euros.

• El CNAP dóna suport a la recerca i la innovació artístiques amb l’assignació de beques 
d’investigació a artistes involucrats en obres experimentals i els ajuts financers als professi-
onals de l’art contemporani (galeries, editors, restauradors, crítics d’art, etc.). No hi ha una 
categoria específica per a la fotografia.

Canadà:

El Consell Canadenc per a les Arts (Canada Council for the Arts - CCA) és l’agència nacional 
encarregada de “difondre i promoure l’estudi i el gaudi de, i la producció d’obres en, les arts”. El 
CCA té autoritat plena per establir les seves polítiques, prioritats i programes de finançament, i 
prendre les decisions sobre l’atorgament d’ajuts. La fotografia com a disciplina es troba dins les 
arts visuals, les quals van rebre 13,1 milions d’euros durant el període 2006-2007. 
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Anglaterra:

El Consell de les Arts d’Anglaterra (Arts Council England - ACE) és l’agència nacional de desen-
volupament de les arts a Anglaterra, fruit del procés de despolitització de les decisions relatives 
a les arts afavorida per John Maynard Keynes als anys quaranta del segle passat i amb una 
vitalitat extraordinària en l’arrencada del segle XXI. L’ACE atorga ajuts tant a individus com a 
organitzacions artístiques. Prop de 880 organitzacions rebran finançament regular de l’ACE, 
totalitzant un total de 1,4 bilions d’euros durant el període 2008-2011. Les organitzacions sub-
vencionades són redirigides a un consell de les arts regional, el qual hi assigna un funcionari 
com el seu principal punt de contacte i seguiment del projecte. Les organitzacions tenen una 
relació contínua amb el funcionari corresponent, que comprèn i segueix la contribució que cada 
organització artística aporta. A part dels ajuts particularitzats que l’ACE atorga, 11 organitzaci-
ons vinculades a la fotografia són finançades regularment amb els fons de l’ACE (els ajuts per 
a la temporada 2010-2011): el festival fotogràfic Hereford Photography Festival (64.046 euros), 
la xarxa d’activitats Redeye Photographic Network (65.502 euros), la galeria gestionada per ar-
tistes Cafe Gallery Projects (126.437 euros), el centre per a la fotografia i la imatge en moviment 
Four Corners Film (59.626 euros), la galeria independent dedicada a la fotografia Impressions 
Gallery (136.437 euros), el Norwich Arts Center (136.735 euros), la galeria dedicada a la foto-
grafia contemporània Open Eye Gallery (193.239 euros), l’agència de fotografia i mijtans digitals 
Pavilion (58.325 euros), el centre per a fotògrafs Photofusion (180.155 euros), l’agència foto-
gràfica Photoworks (303.554 euros), la galeria londinenca The Photographer’s Gallery (947.806 
euros). El cas de l’ACE, com el del CCA, demostra, per qui ho vulgui veure, la vitalitat del model 
cultural desgovernamentalitzat dels consells de les arts.

3.2.2. 

Les propostes

La situació, a banda de ser, en termes generals de país, insuficient quant a inversió econòmica 
global respecte al foment de la creativitat en l’àmbit de la fotografia, posa de manifest una certa 
manca de sistematicitat en l’oferta d’ajuts, beques i subvencions (i en la insuficiència de premis 
i guardons específics), ja que és el resultat operatiu del funcionament autònom i independent 
de cada entitat, sense que hi hagi hagut coordinació prèvia entre els diferents convocants ni 
una anàlisi de les necessitats de finançament per al sector que prevegi no només el reequilibri 
territorial, sinó la resposta adequada a realitats detectades com a fràgils o precàries. 

D’altra banda, ofereix un panorama de suport a la creativitat específicament fotogràfica i, llevat 
de molt poques excepcions, fonamentalment institucional, a càrrec dels diferents nivells de 
l’Administració pública. Des d’aquesta perspectiva, cal estimular la coparticipació, el copatro-
cini o el copartenariat d’institucions privades en iniciatives d’aquesta naturalesa: el concurs de 
la societat civil és imprescindible per compartir la responsabilitat d’estimular la creativitat en 
l’àmbit de la fotografia i contribuir a la socialització de la imatge fotogràfica.

Finalment, la diversitat dels centres de producció que actuen en l’àmbit de les arts plàstiques i 
visuals, pràcticament sempre sense especificació en l’àmbit fotogràfic, és un dels grans focus de 
suport a la creativitat en el panorama cultural català. A més que és necessari estimular vies col-
laboratives en xarxa amb aquests centres, per donar visibilitat a les iniciatives lligades al foment 
de la creativitat a través de la producció, cal multiplicar el suport que aquests centres reben, no 
només incrementant, quan sigui possible, les vies de finançament institucional, directe o indirecte, 
sinó també estimulant la participació del finançament privat, per les vies del copartenariat. 
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En aquest sentit, com també s’analitza més endavant, cal impulsar la conjunció d’esforços de 
les institucions públiques convocants d’ajuts, beques i subvencions a les quals puguin acollir-se 
els fotògrafs, amb l’objectiu de coordinar polítiques en aquest àmbit de foment de la creativitat, 
i, igualment, cal impulsar la participació d’entitats privades en el desplegament organitzat d’un 
pla nacional d’ajuts, beques, subvencions i premis en l’àmbit de la fotografia. 

En tot cas, entre les mesures que caldria prendre amb caràcter d’urgència, hauria de conside-
rar-se la possibilitat d’ordenar de manera sistematitzada les iniciatives vinculades als ajuts i les 
beques (amb el respecte a l’autonomia de les diverses entitats convocants), amb la voluntat de 
garantir-ne la màxima visibilitat i de multiplicar i incrementar les iniciatives amb la participació 
d’aquells centres i institucions, públics i privats, que, sense haver-se compromès encara amb 
aquesta possibilitat, fàcilment podrien incorporar-s’hi:

• Cal donar suport a la producció fotogràfica d’autors joves, vinculant els ajuts, no només als 
projectes, sinó també a la difusió en forma d’exhibicions o publicacions, tradicionals en pa-
per o digitals. Un bon model és el que apliquen les polítiques culturals en matèria fotogràfica 
a França: 1) ajut a la primera exposició personal d’un artista que ja ha iniciat una activitat 
professional, destinada a donar suport a les galeries per a la realització d’aquesta primera 
exposició; 2) ajut a la publicació d’un primer catàleg d’un artista, que ha d’estar lligat con-
tractualment a la galeria i l’obra no ha d’haver estat publicada mai encara en un catàleg 
monogràfic; el catàleg, com a requisit, haurà de tenir almenys un text crític d’un autor (crític 
o historiador) diferent de l’artista mateix.

• Cal preveure la institució d’ajuts mid-career, per consolidar trajectòries ja endegades i ne-
cessitades de suport.

• Entre els ajuts específics a la creació atorgats pel CoNCA, és recomanable incloure espe-
cíficament una modalitat singularitzada d’ajut a la producció d’obra fotogràfica, vinculada 
sempre a la connexió amb projectes de difusió (a través de publicacions i exposicions) o en 
col·laboració amb institucions públiques. Com se’ns ha suggerit a través de diverses vies 
del sector, les bases per als projectes actuals no són les òptimes per ajudar a la creació i 
producció fotogràfica, tot i que són molt millors que les que proposava l’Entitat Autònoma. 
En aquesta redefinició dels ajuts a la creació, específicament fotogràfica, també cal contem-
plar la possibilitat que s’hi puguin acollir projectes fotogràfics de naturalesa documental, en 
les mateixes condicions que els altres, sense que quedin descartats per anticipat a causa 
de la seva intencionalitat no artística. 

• Cal preveure la possibilitat d’ajuts i beques d’estudis i formació perquè els fotògrafs puguin 
acollir-se a projectes vinculats a la formació avançada, en centres internacionals de refe-
rència que contemplin estades de durada variable i de naturalesa diferent, incloent-hi l’as-
sistència a cursos i/o seminaris i/o tallers i les estades de formació i producció vinculades 
a projectes. 

• És imprescindible la creació d’un portal web unificat (portal del foment de la creativitat i de 
la producció fotogràfica) que contempli, amb el degut respecte a l’autonomia de les entitats 
i institucions convocants, públiques i privades, l’oferta conjunta i actualitzada de totes les 
convocatòries d’ajuts i beques, així com totes les altres iniciatives de suport (premis, convo-
catòries públiques d’encàrrecs, estades en residència, notícies, etc.) vinculades a la creació 
i producció fotogràfica. 
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Més enllà de l’estratègia organitzada i planificada de beques i ajuts a la creació, orientats so-
bretot als fotògrafs responsables dels projectes, cal explorar altres vies de suport que disposin, 
fonamentalment, de la participació i complicitat d’administracions de naturalesa diversa. Reco-
manem estudiar la possibilitat i viabilitat de plantejar projectes com els que segueixen, habituals 
en els països del nostre entorn amb una atenció institucional més decidida cap a la creativitat 
fotogràfica:

• Pel que fa a la creació contemporània, cal estendre una cultura de la documentació i de 
l’encàrrec fotogràfic, i el seu encaix en les institucions públiques ja existents. És impres-
cindible impulsar, des del Departament de Cultura, iniciatives en col·laboració amb les ad-
ministracions locals (sobretot, per mitjà d’aquells casos en els quals ja existeixi un arxiu 
fotogràfic, o un arxiu local amb fons fotogràfics, o un centre d’art o equivalent) per tal de 
produir documentació fotogràfica de les transformacions i processos urbans, així com per 
organitzar una política continuada d’encàrrecs fotogràfics. Les iniciatives vinculades a do-
cumentació i encàrrecs, a més d’impulsar la creativitat amb projectes concrets, ajuden a 
la creació in situ, contribueixen a intensificar les relacions entre els fotògrafs i el territori i la 
realitat social. Hi ha pocs casos, en el nostre país, en els quals això es faci de forma regular 
i continuada (atesa la manca de suport, encara insuficient): són els casos, per exemple, de 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona. En 
tots aquests casos, a part de formes de finançament local, caldria explorar la possibilitat 
de copatrocini amb entitats privades de caràcter local. El resultat dels projectes, d’acord 
amb la naturalesa de cada conveni particular, hauria de permetre, a més de la socialització 
pública prevista en cada cas (no només a través d’exposicions o publicacions, sinó a través 
també de les diverses formes possibles de circulació digital a través de la xarxa), la formació 
d’una col·lecció pública de fotografia contemporània local.

• En ocasió de la posada en marxa del pla nacional de la fotografia que hem proposat en 
l’apartat anterior, aconsellaríem, per tal de visualitzar-lo a nivell de país, promoure i engegar 
una missió fotogràfica a tot Catalunya, que podria ser, bé puntual, bé periòdica, i que tin-
gués per objectiu documentar part de les transformacions que han tingut lloc en el territori 
a partir de les obres que, en cert sentit, encara s’hi estan realitzant. Podria ser, en primera 
instància, un encàrrec diversificat a diversos llocs del país amb càrrec a l’1% cultural i, per 
tant, sense costos suplementaris per a la població. Per citar només un cas que podria ser-
ne exemple i model: la transformació que ha travessat el territori amb motiu de les obres 
de l’AVE no ha tingut un correlatiu sistemàtic i organitzat de documentació de les transfor-
macions.

• L’encàrrec fotogràfic, a més, crea una relació dinàmica entre la institució i el fotògraf, du-
rant la qual l’acompanyament al fotògraf és bàsic, ja que el fa evolucionar en el seu treball 
i permet centrar el projecte en una temàtica preestablerta i amb uns objectius compartits. 
L’avantatge és que permet documentar l’obra des de l’inici, tenint en compte des dels pre-
paratius fins a la realització final. També econòmicament és més rentable per a tothom. En 
el cas de França, per no penalitzar les galeries, ja que sempre és el fotògraf qui rep l’ajut 
econòmic en contrapartida de l’encàrrec, hi ha una disposició que preveu l’ajut al primer 
catàleg, evidentment amb imatges. I també hi ha un ajut que va directament a la galeria, per 
a la primera exposició d’un fotògraf, ja que es considera que aquesta pren un risc impor-
tant: l’Administració, en aquests casos, finança entre un 30% i un 50% dels diners destinats 
a la promoció (invitació, grafisme, mailing, comunicació a la premsa). La comissió, d’altra 
banda, observa i valora el treball de la galeria i l’acompanyament als artistes. França també 
ofereix models i experiències més que suficients de la possibilitat d’establir acords que per-
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metin donació, cessió o dipòsit d’obra fotogràfica més enllà fins i tot del que està estipulat 
en el contracte de l’encàrrec. 

• Respecte a la producció de projectes contemporanis de fotografia, també cal impulsar la 
posada en marxa d’iniciatives procedents de les propostes dels agents actius (festivals, 
associacions, editorials, etc.) i estudiar models de finançament i suport per a iniciatives que 
tinguin com a objectiu el foment de la creació fotogràfica contemporània. 

• Cal explorar i impulsar la circulació de fotografies també fora dels circuits artístics, amb 
l’objectiu de reforçar la possible hibridació i usos compartits de la fotografia en contextos 
urbans, educatius, socials, etc. Es tracta de reforçar i aprofitar la diversitat de variants de la 
producció fotogràfica contemporània i contribuir a la fotografia des de tots els àmbits; apro-
fitar el moment actual en el qual la fotografia és una peça que complementa altres discursos 
i els serveix de camp per a l’experimentació; i no caure en l’error de crear una parcel·la 
artística més, sinó obrir-la a territoris socials més actius i freqüentats com ara la sociologia, 
l’educació, l’activisme polític, etc.

• Cal establir un mapa dels centres de creació i producció localitzats a Catalunya i amb activi-
tat regular i continuada ‒encara que no sigui exclusiva‒ entorn de la producció fotogràfica. 
Amb el mapa, caldria articular la xarxa de centres de creació i producció fotogràfica i, res-
pectant-ne evidentment l’autonomia, seria recomanable mostrar-la a través del portal web 
(al qual hem fet referència més amunt), de manera que permetés, d’una banda, donar visi-
bilitat als centres i, de l’altra, posar en comú les diferents convocatòries de suport al fet fo-
togràfic (beques, ajuts, premis, exposicions, activitats diverses). Aquest primer impuls a una 
visibilitat comuna podria permetre, en un futur a mitjà termini, articular iniciatives conjuntes i, 
en el mateix sentit, obrir noves línies en altres centres inicialment no adscrits a aquests pro-
jectes de producció. Cal tenir en compte que, tot i que a Catalunya hi ha algunes iniciatives 
que poden considerar-se ja com a consolidades, aquesta plataforma de visibilitat permetria 
l’articulació d’un sector fonamental per a la promoció i el foment de la creativitat. 

• Cal desenvolupar un pla, finançat per vies de copatrocini, de projectes en residència a les 
escoles per a fotògrafs, a l’estil dels que ja existeixen per a les arts plàstiques i visuals i per 
al cinema, amb una atenció preferencial a fotògrafs joves en els inicis de la seva carrera 
professional (menors de 35 anys). Oferim més detalls d’aquesta proposta en l’apartat 3.3. A 
França, hi ha establert el concepte de retorn social en compensació a algunes adquisicions 
o encàrrecs, amb la necessitat d’establir projectes educatius a les escoles: també en això 
seria un bon model per tenir en compte.

• En aquesta mateixa línia, caldria promoure i estimular la programació de workshops amb 
fotògrafs, format extraordinàriament atractiu que combina la dimensió pedagògica i educa-
tiva de la fotografia (entre fotògrafs en fase de formació o, en general, entre la ciutadania), i  
el treball col·laboratiu i la socialització del fet fotogràfic. 

• Cal promoure, estimular i donar suport a iniciatives diversificades de premis a la creació i 
producció fotogràfica, adreçats tant a fotògrafs joves i emergents com a fotògrafs amb pre-
sència i reconeixement en l’àmbit internacional. Cal buscar la complicitat amb institucions 
públiques i privades, en l’àmbit local i també nacional, per articular, a través del reconeixe-
ment dels premis, la via de la creació i la producció fotogràfica. Des del nivell del foment de 
la creativitat dels fotògrafs joves (estimulant la convocatòria de premis com, per citar només 
dos exemples d’altres àmbits, la del Premi Internacional Frederic Mompou de Barcelona per 
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a joves compositors, convocat per Joventuts Musicals de Barcelona60;  o la del Premi Joves 
Arquitectes, convocat per l’Agrupació Joves Arquitectes de Catalunya, AJAC, i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya)61 fins al reconeixement de fotògrafs ja consolidats62.  

3.3. 

Polítiques educatives, d’estudi i de recerca

Com es veurà amb detall més endavant, la situació a Catalunya pel que fa a la presència de 
la fotografia en el sistema educatiu, des de l’educació primària obligatòria fins als estudis de 
postgrau, màsters i doctorats, és clarament deficitària si es compara amb els països del nos-
tre entorn. La seva aparició és purament anecdòtica en tots els nivells educatius, i en alguns 
és completament inexistent. Això suposa un llast d’abast incalculable a l’hora de normalitzar 
la presència del sector en el sistema cultural català. D’altra banda, Laszlo Moholy-Nagy ja va 
assenyalar que “a knowledge of photography is just as important as that of the  alphabet. The 
illiterate of the future will be ignorant of the use of camera and pen alike” (“el coneixement de la 
fotografia és tan important com el de l’alfabet. L’analfabet del futur serà aquell que sigui tan ig-
norant en l’ús de la càmera com del llapis”). Avui, podria refer-se aquesta sentència indiscutible 
afegint que els analfabets del present i del futur són i seran, com suggereix Joan Fontcuberta, 
aquells que no sàpiguen interpretar les imatges fotogràfiques. 

Per això, en aquest àmbit, cal prendre iniciatives amb caràcter d’urgència que tinguin com a 
punt de partida, en primer lloc, la realitat del sistema educatiu en tots els nivells, i, en segon 
lloc, la situació dels projectes i iniciatives més destacades en els països del nostre entorn social, 
cultural i econòmic. És imprescindible, en aquest sentit, que el Departament de Cultura posi 
en marxa (amb el concurs, la intervenció i la complicitat dels professionals del sector) les taules 
de treball interdepartamentals necessàries amb el Departament d’Ensenyament (per mitjà de la 
Secretaria General d’Ensenyament63, la Secretaria de Polítiques Educatives64 i la Secretaria del 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu65) i amb la Secretaria d’Universitats i Recerca 
del Departament d’Economia i Coneixement (de manera especial per mitjà de la Direcció Ge-
neral d’Universitats66,  la Direcció General de Recerca67 i l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

60. http://www.jmbarcelona.com/

61. http://www.coac.net/ajac/

62. A escala estatal, poden posar-se com a exemples significatius que, entre els Premis Nacionals que atorga el Ministeri de Cultura 
del Govern d’Espanya, des de l’any 1994 es contempla la modalitat del Premi Nacional de Fotografia (guardó separat del Premi 
Nacional d’Arts Plàstiques), dotat amb 30.000 euros. Per la seva part, el Consel Canadenc per a les Arts ofereix un premi específic 
per a la fotografia, el Premi Duc i Duquessa de York de Fotografia, creat l’any 1986 i dotat amb més de 5.000 euros. El Govern basc 
convoca anualment, des de 1982, els premis Gure Artea d’arts visuals, dotats amb 25.000 euros cada premi i, des de 1989 inclou la 
fotografia com una de les seves modalitats.

63. Correspon a la Secretaria General d’Ensenyament, entre les seves funcions, “ser l’òrgan de comunicació amb altres 
administracions i entitats que tinguin relació amb el Departament i amb els altres Departaments, organismes i entitats que en 
depenen, sens perjudici de les atribucions que a aquest respecte tenen els directors generals”. Cfr.:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=1606 

64. Correspon a la Secretaria de Polítiques Educatives, entre les seves funcions: “a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i 
desplegar les polítiques educatives del Departament. b) Elaborar les propostes i línies d’actuació en matèria d’ordenació i innovació 
del sistema educatiu. [...] e) Donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de 
bones pràctiques educatives. [...] i) Promoure l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els projectes 
educatius com a instrument d’inclusió digital, recurs per a l’aprenentatge i agent d’innovació educativa”. Cfr.:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=15417 

65. Correspon a la Secretaria del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, entre les seves funcions, “Elabora informes i 
propostes amb relació a la millora de la qualitat de l’ensenyament i a l’adequació del sistema educatiu a les demandes socials i a les 
necessitats educatives”. Cfr.:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=16561 

66. Correspon a la Direcció General d’Universitats, entre les seves funcions: “a) Elaborar, proposar, fer el seguiment i l’execució de la 
Programació universitària de Catalunya. [...] f) Proposar subvencions i altres mesures de foment en matèria universitària”. Cfr.:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=131 

67. Correspon a la Direcció General de Recerca, entre les seves funcions: “b) Desenvolupar, en col·laboració amb la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació, i d’acord amb les directrius del Pla de recerca i innovació de Catalunya, programes de 
recerca científica i tecnològica. [...] d) Planificar la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i de suport 
a la recerca”. Cfr:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=139 
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Universitari de Catalunya - (AQU68). La responsabilitat institucional del Departament de Cultura 
no és només inexcusable, sinó que, a causa de l’injustificable estat actual d’allò que afecta a la 
fotografia en el sistema educatiu català, hauria de ser prioritària. 

Cal tenir en compte, prenent com a referència el model educatiu públic francès, que tant l’edu-
cació artística i cultural com l’ensenyament artístic especialitzat són definits alhora i de manera 
conjunta pel Ministeri d’Educació Nacional i pel Ministeri de Cultura. Per al tema que ens ocu-
pa, la fotografia, cal recordar especialment que, a França, l’Escola Nacional Superior d’Arles 
depèn del Ministeri de Cultura. En aquest sentit, i en la línia del que el CoNCA ha propugnat 
en el seu Informe Anual de 2011, cal posar en marxa les iniciatives suficients per tal de garantir 
la transversalitat interdepartamental a fi d’incorporar en el sistema educatiu les modificacions 
oportunes que assegurin la presència de la fotografia en tots els nivells del sistema educatiu de 
Catalunya, en el marc d’una política de reforçament dels ensenyaments artístics i culturals en 
el sistema educatiu català.

Les polítiques educatives, d’estudi i de recerca haurien de tenir com a àmbits d’actuació l’al-
fabetització visual en el camp de les imatges fotogràfiques en tots els nivells de l’ensenyament 
obligatori; la promoció de l’estudi de la història, la cultura i la teoria de la fotografia a nivell uni-
versitari; l’impuls a la formació tècnica professionalitzada de nivell superior, en tots els àmbits 
del sector; i el suport a la recerca especialitzada. 

I els objectius de les polítiques educatives i de recerca haurien de contribuir a l’educació visual 
fotogràfica, a la formació avançada en l’àmbit de la recerca i la professionalització, i al millor 
coneixement de la historia de la fotografia, incloent-hi la contemporània, i del fenomen fotogràfic 
en tota la seva complexitat. 

En tot cas, les polítiques educatives i de recerca haurien de permetre que els fons fotogràfics 
patrimonials d’arxius, museus, centres d’art i institucions especialitzades estiguin vius, i que 
tant la història de la fotografia a Catalunya com els fotògrafs contemporanis formin part del 
capital cultural actiu de la societat catalana.

Qualsevol línia de treball en aquest àmbit ha de desenvolupar-se amb les institucions ja exis-
tents, però no amb el model del mercat de l’art, sinó amb un model orientat a contribuir a la 
socialització de la cultura fotogràfica i la cultura visual contemporània que permeti un marc 
educatiu de nivell alt i una massa crítica igualment cultivada i exigent. 

3.3.1.

Ensenyament obligatori

Qualsevol política educativa en el camp de la fotografia ha de començar per establir la necessi-
tat d’incorporar el coneixement de la imatge fotogràfica i de la cultura fotogràfica en els diferents 
nivells de l’ensenyament obligatori, concretament, en l’educació primària obligatòria (6-12 anys) 
i en l’educació secundària obligatòria (12-16 anys). Convé tenir en compte que, amb l’actual 
eclosió de la imatge fotogràfica digital i la seva connexió amb la telefonia mòbil, Internet i les xar-
xes socials, la fotografia ha assolit una importància extraordinària com a llenguatge d’expressió 
i de comunicació en tota la societat i també, de manera especial, entre els joves. És una raó 
suplementària que contribueix a reclamar una atenció especial en l’àmbit educatiu.

68. Correspon a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU, entre les seves funcions: “L’avaluació dels 
ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols oficials i propis que imparteixin les universitats i els centres docents d’ensenyament 
superior. [...] La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió i de les activitats de les universitats. [...] L’avaluació de les 
activitats, els programes, els serveis i la gestió de les universitats i dels centres d’ensenyament superior. [...] L’emissió d’informes 
d’avaluació adreçats a les universitats, l’administració educativa, els agents socials i la societat en general”. Cfr.:
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=10081 
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D’acord amb el sistema educatiu actual, en l’educació primària, es contempla una àrea de co-
neixement anomenada educació artística i, en l’ESO, la previsió de matèries d’educació visual 
i plàstica en 1r, 2n i 3r. En aquests marcs ja preexistents caldria impulsar, incentivar i promoure 
la presència explícita de la imatge fotogràfica en els diferents currículums, avui per avui pràcti-
cament inexistent. 

En aquest sentit, seria oportú conèixer amb detall els desplegaments d’aquestes àrees de 
coneixement i d’aquestes matèries per poder planificar intervencions concretes, que permetin 
l’alfabetització visual en l’àmbit de la fotografia, la preparació per llegir críticament les imatges 
fotogràfiques que ens envolten i que produïm contínuament, i, eventualment, la possibilitat 
d’introduir la formació en la producció d’imatges fotogràfiques amb coneixement del mitjà, de 
la seva cultura i dels seus recursos.

Caldria impulsar l’elaboració de programes pilot docents, oferibles i exportables a les escoles, 
de treball diversificat sobre la imatge fotogràfica, amb previsió per als diferents nivells. Per tal 
d’articular una oferta d’activitats que pugui organitzar-se de manera sistemàtica i que pugui 
beneficiar-se del treball en xarxa, caldria aprofitar també els serveis educatius ja existents dels 
arxius, museus, centres d’art i institucions especialitzades que disposin de fons fotogràfics.

Igualment, en els diferents marcs ja existents, caldria impulsar l’oferta de programes per a 
la formació del professorat en l’àmbit de la fotografia, mitjançant els instituts universitaris de 
ciències de l’educació i els seus programes de diferent format en la formació del professorat 
infantil, de primària, secundària, FP i universitari. Només a França, hi ha diverses iniciatives en-
degades pels instituts universitaris de formació de professors69. Aquí, la Subdirecció General de 
Formació Permanent i Recursos Pedagògics70 de l’anterior Departament d’Educació (ara d’En-
senyament) de la Generalitat oferia al professorat una sèrie de cursos d’aprofitament didàctic 
amb l’objectiu de difondre el fet fotogràfic a les escoles: durant el curs 2009-2010 va oferir sis 
cursos per a la formació de docents en l’àmbit de la fotografia (“La imatge fotogràfica en la 
pràctica educativa telemàtica”, “La fotografia a l’aula”, “Introducció a l’ús de la imatge digital”, 
“La fotografia com a recurs didàctic”, “Les TAC a l’educació artística visual i plàstica. Primària” 
i “Les TAC a l’educació visual i plàstica a secundària”). Aquesta és la línia que caldria continuar 
impulsant i incrementant.

De la mateixa manera, aprofitant el model d’artista en residència, caldria fomentar i impulsar la 
presència de fotògrafs professionals en els centres amb l’objectiu de desenvolupar projectes 
concrets. Primer, com a experiències pilot i, després, com a pràctiques generalitzables. Algu-
nes experiències ja realitzades en aquest sentit mostren l’èxit i el profit educatiu de aquestes 
iniciatives.

A França, l’experiència organitzada pel Centre Nacional de Documentació Pedagògica (CNDP), 
depenent del Ministeri d’Educació, sobre les anomenades “Écritures de Lumière”71 n’és un 
exemple paradigmàtic. Entre les seves iniciatives, preveu estades de diferent format i duració de 
fotògrafs professionals a les escoles, i es finança a parts iguals per l’escola i el Ministeri de Cul-
tura. Entre els diferents projectes, destaca “Des clics i des classes”, que, amb el lema “Du por-
trait à la photo de classe”, treballa amb la representació fotogràfica individual i de grup a partir 
de les estratègies del retrat i del format tradicional de la foto de classe. També promou la lectura 
d’una obra fotogràfica (o d’un autor conegut o d’una fotografia anònima), amb la participació 
convidada d’artistes, crítics d’art, experts compromesos amb la comunitat, etc. L’objectiu de 
totes aquestes iniciatives és transmetre la idea i la convicció que la fotografia és un bé públic.

69. http://www.iufm.fr/

70. Desapareguda en la darrera remodelació de l’Administració catalana, sense que en consti la reubicació en l’organigrama actual 
del Departament, tal com es presenta al portal web de la Conselleria.

71. http://www.cndp.fr/ecrituresdelumiere/index.php?id=1

índex



46

3.3.2.

Ensenyament postobligatori: batxillerat artístic, cicles formatius

Dins de l’oferta dels ensenyaments professionals, el sistema educatiu català permet estudiar 
PQPI (programes de qualificació professional inicial), formació professional, ensenyaments ar-
tístics i ensenyaments esportius. 

En la formació professional, dins de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà, tot i disposar de 
diferents propostes referents a les famílies professionals d’Arts gràfiques i d’Imatge i so,72 no se 
n’ofereix cap d’específicament dedicada a la fotografia en cap dels dos àmbits esmentats. En 
Arts gràfiques, s’ofereixen: Disseny i producció industrial; Impressió en arts gràfiques; Preim-
pressió en arts gràfiques; i Producció en indústries d’arts gràfiques. En Imatge i so, s’ofereixen 
el grau mitjà de Laboratori d’imatge i els graus superiors següents: Imatge; Producció d’audio-
visuals, ràdio i espectacles; Realització d’audiovisuals i espectacles; Realització d’audiovisuals, 
perfil professional de multimèdia interactiva; i So. 

Pel que fa als ensenyaments artístics (ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, 
música, dansa i art dramàtic), no hi ha cap oferta vinculada específicament a la fotografia, ni 
entre els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior (en què s’ofereix: Art floral; 
Arts aplicades a la indumentària; Arts aplicades al llibre; Arts aplicades al mur; Arts aplicades 
a l’escultura; Ceràmica artística; Disseny d’interiors; Disseny gràfic; Disseny industrial; Esmalts 
artístics; Joieria d’art; i Tèxtils artístics), ni en els ensenyaments superiors de Conservació i res-
tauració de béns culturals (en què s’ofereix: Arqueologia; Escultura; Pintura; i Document gràfic 
-només en aquesta última especialitat es troba alguna referència a la fotografia-).

En l’oferta de batxillerat, la fotografia només apareix, sense cap precisió detallada ni explícita, 
dins del marc dels batxillerats artístics. Tanmateix, en l’anomenat batxillerat d’Arts plàstiques, 
imatge i disseny, només s’ofereix una matèria de modalitat genèricament titulada Cultura audi-
ovisual. 

3.3.3.

Ensenyaments superiors

No és millor la situació en el sistema educatiu superior. Cal tenir en compte, a més, que la re-
forma per adequar el sistema universitari català a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), 
que ha forçat a totes les universitats la transformació dels estudis de llicenciatura en estudis 
de grau i la renovació de la seva oferta d’estudis de postgrau, no ha servit, de cap manera, 
per esmenar una situació clarament anòmala si es compara la presència de la fotografia a les 
universitats catalanes i a les universitats dels països del nostre entorn. 

En resum, pot dir-se que no hi ha, en tota l’educació superior de les universitats catalanes, una 
oferta corresponent a un grau en fotografia ni cap estudi de postgrau (màster o equivalent) en 
fotografia. D’altra banda, com de seguida es mostrarà en detall, la presència d’assignatures de 
fotografia en els estudis de grau o postgrau de les universitats catalanes és, en molts casos, in-
existent i, en d’altres, anecdòtica i quantitativament irrellevant, a més de secundària i subalterna 
en el context dels estudis en els quals s’inclou. 

Dins dels estudis superiors d’Història de l’art, no hi ha la provisió d’oferta d’una assignatura 

72. http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem. 796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=5e0637a9f4f2b210
VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5e0637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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vinculada a la fotografia (ni història de la fotografia, ni teoria de la fotografia, ni estètica de la 
fotografia) entre les assignatures de formació bàsica ni entre les obligatòries a cap universitat 
catalana: ni a la Universitat de Barcelona (UB), ni a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
ni a la Universitat de Lleida (UdL), ni a la Universitat Rovira i Virgili (URV) ni a la Universitat de 
Girona (UdG). Tampoc en el grau en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ni en 
el grau en Humanitats i estudis culturals de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ni 
en el grau de Periodisme de la Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL). Com a optatives de 
diferents formats (sempre en un nombre de crèdits ECTS igual o inferior a sis, la importància 
dels quals es pot mesurar tenint en compte que els graus computen 240 crèdits ECTS), hi ha 
constància en l’oferta publicada a les universitats següents: URV (Història de la fotografia)73,  
UdG (Estètica de la fotografia)74, UAB (Fotografia i cinema: classicisme i postmodernitat)75 i UPF 
(Història i teoria de la fotografia)76. 

En els estudis de grau de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,  en els tres graus que la 
Facultat de Belles Arts ofereix (grau de Disseny; grau de Belles arts; grau de Conservació i res-
tauració de béns immobles) només hi ha la presència d’una mateixa assignatura de sis crèdits 
(d’un total de 240 per al grau) amb el nom de Laboratori de fotografia. És possible, tot i que no 
figura en la informació oficial del pla d’estudis, que s’ofereixin diferents assignatures de foto-
grafia, ja que hi ha diversos professors especialitzats en fotografia. Cal recordar, a més, que la 
Facultat de Belles Arts de la UB està estructurada en quatre departaments, cap dels quals no 
està dedicat específicament a fotografia: Dibuix; Escultura, Pintura, i Disseny i imatge. 

En els estudis de grau de Comunicació audiovisual de la UAB77, que s’organitza en cinc itine-
raris, no n’hi ha cap de fotografia. Tampoc no hi ha cap assignatura de fotografia ni entre les 
assignatures de formació bàsica ni entre les obligatòries (només una d’optativa amb el nom de 
Fotografia contemporània). Tanmateix, en els itinerari amb la menció de Teoria, anàlisi i crítica 
audiovisual, s’ofereix una assignatura amb el nom de Teoria i anàlisi de la fotografia; i en l’itine-
rari amb la menció de Gèneres i formats audiovisuals, una assignatura amb el nom de Gèneres 
fotogràfics. En el grau de Periodisme de la UAB, s’ofereix una assignatura optativa de Fotope-
riodisme a tercer curs.

Cal afegir que, en els estudis d’EINA, Escola de Disseny i Art (un centre universitari adscrit a la 
UAB), s’ofereix una assignatura d’Introducció a la fotografia en el grau de Disseny.

Dins dels estudis de postgrau, només hi ha -com a màster propi de la UAB- un diploma de 
postgrau en Fotoperiodisme78. La presència de la fotografia en el conjunt dels estudis de post-
grau de les universitats catalanes es limita a ser, de nou, tan anecdòtica i quantitativament 
irrellevant com en els estudis de grau: en el màster universitari en Periodisme avançat i reporte-
risme de la URL - Blanquerna, dos crèdits de Reportatge fotogràfic; entre l’oferta de postgrau 
de Comunicació i mitjans audiovisuals de la UPF, només un curs d’especialització en Fotografia 
estereoscòpica i un altre en Creació de portfolis fotogràfics; en el màster d’Arxivística i gestió 

73. http://www.urv.cat/cae/graus/graudhistoria_art.html

74. http://www.udg.edu/Elsestudis/Grausi1rio2ncicle/Descripcioestudi/Itinerariiquadredecredits/tabid/16009/ap/25/ID/3102G0509/
language/ca-ES/Default.aspx

75. http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/tots-els-estudis/informacio-general/historia-de-l-art-grau-eees-1089963374371.html
?param1=1223850380363&param11=5

76. http://www.upf.edu/estudiants/titulacions/grau-humanitats/pla/#5

77. http://www.ub.edu/bellesarts/

78. http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-fotoperiodisme/dades-basiques-1203328491238.html/
param1-1691_ca/param2-2001/

índex



48

de documents de la UAB79, només hi ha dues assignatures en les quals genèricament queda 
inclosa la fotografia, de manera no exclusiva (Documents audiovisuals i gràfics, i Documents 
electrònics i preservació digital -de cinc crèdits cadascuna-). A part d’aquests casos, només hi 
ha alguna assignatura dispersa en alguns altres estudis de postgrau. 

Cal assenyalar la presència en solitari del Centre de la Imatge i de la Tecnologia Multimèdia, ads-
crit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa80, l’únic a l’Estat que pot expedir 
títols oficials de Fotografia. Va néixer com una derivació aplicada de l’Escola Universitària d’Òp-
tica i té una orientació específicament tècnica i professional. Actualment, ofereix el grau oficial 
en Fotografia i creació digital (240 crèdits ECTS). Dins de l’oferta actual de postgraus, ofereix 
un diploma de postgrau en Fotografia i CGI (15 crèdits ECTS). A més del vessant formatiu, el 
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia és un centre pioner en recerca, innovació i des-
envolupament de projectes de transferència del coneixement en els àmbits de les tecnologies 
multimèdia i la fotografia. El Laboratori Audiovisual, el Laboratori de Continguts i Aplicacions 
Interactives Multimèdia, el Laboratori d’Imatge Generada per Computadora (CGI), el Laboratori 
d’Interacció Humà-Computadora i el Laboratori de Qualitat de la Imatge articulen l’anomenat 
PENTALAB, el focus des d’on es desenvolupen projectes innovadors i de recerca per incor-
porar els darrers coneixements a la docència dels graus i postgraus, i transferir-los als sectors 
productius i de serveis de l’economia.

Només hi ha estudis de grau i postgrau vinculats a la fotografia a l’Institut Superior de Disseny 
i Escola de la Imatge (IDEP)81, un centre privat (fundat el 1981) associat a la Universitat Abat 
Oliba CEU. En l’oferta de graus superiors universitaris (que requereixen que s’hagin superat les 
PAU) o de diplomes d’extensió universitària (que requereix el batxillerat), l’IDEP ofereix el grau i 
el diploma en Fotografia. L’IDEP no ofereix cap màster de fotografia i, com a postgrau, només 
té el de Fotografia de moda (20 crèdits ECTS)82.  

Per la seva part, l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)83, una associació cultu-
ral sense ànim de lucre fundada l’any 1972, per mitjà de l’Escola de Fotografia, s’ocupa de 
l’ensenyament de la fotografia en tots els seus àmbits i manifestacions. L’activitat principal de 
l’Escola és el Curs general de fotografia, dissenyat per ser realitzat en un mínim de quatre anys 
acadèmics (i un total de 210 crèdits) i pel qual s’obté el diploma del Curs general de fotografia, 
sense reconeixement universitari. 

Cal afegir també l’oferta formativa de GrisArt - Escola Superior de Fotografia84. Es tracta d’un 
centre privat amb més de vint-i-cinc anys d’existència, que ofereix un pla d’estudis de tres anys 
(amb dos cursos generals i diversos de professionals, com el de Fotografia publicitària, retrat 
i moda, el de Fotoreportatge o el de Creació de projectes), a més de cursos especialitzats i 
seminaris, cap dels quals no té reconeixement acadèmic oficial.

La situació, doncs, dels estudis superiors en fotografia a Catalunya ofereix un diagnòstic cla-
rament deficitari i insuficient, tant pel que fa a l’anàlisi comparativa amb els sistemes educatius 

79.  http://www.esaged.com/articles-mostra-1407-cat-master_en_arxivistica.htm 
L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) ofereix, dins del programa de formació continuada, un curs sobre 
Bases metodològiques per a la descripció del document fotogràfic (de sis hores).

80. http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-fotografia/

81. http://www.idep.es/

82. Amb la prudència que exigeix la provisionalitat de la informació, pot avançar-se que l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya (AAC), l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), el Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge de Girona (CRDI) i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) han presentat una proposta a la UAB per a la realització 
d’un postgrau en línia de Gestió de documents fotogràfics, que en el moment de publicació d’aquest estudi només està pendent dels 
tràmits finals.

83. http://www.iefc.es/index.php

84. http://www.grisart.com/es/escuela_de_fotografia.php
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superiors dels països de l’entorn social, econòmic i cultural, com pel que fa a la importància de 
la fotografia en el sistema cultural català i en el món contemporani.

La descripció d’aquest panorama educatiu no seria completa sense fer referència a les ini-
ciatives, privades o públiques, que, per tot el territori, ofereixen cursos, tallers i seminaris de 
naturalesa diversa vinculats a la formació entorn de la fotografia, en les seves dimensions més 
diversificades. Esmentarem, només a tall d’exemple, tres iniciatives significatives per la seva 
rellevància:

• INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ofereix regularment diversos cursos 
de formació de fotografia digital, de revelatge en blanc i negre i de diversos aspectes tècnics 
en la formació del fotògraf85. 

• L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, que té caràcter d’escola pública, 
ofereix diversos cursos monogràfics, d’especialització i cicles formatius de grau superior en 
fotografia, així com tallers i workshops86.  

• El Centre d’Estudis de la Imatge (CEI) de Tarragona87, nascut de la iniciativa privada d’un 
grup de fotògrafs, també ofereix cursos de naturalesa diversa de formació en fotografia.

Només a tall d’il·lustració, presentarem diversos models internacionals en contrast amb els 
quals hom poden comprendre fàcilment les deficiències del sistema educatiu a Catalunya:

El sistema educatiu francès presenta una oferta integral diversificada de formació professional 
en l’àmbit de la fotografia. Sintèticament, pot presentar-se la seva oferta en quatre nivells: 

• L’anomenat CAP Photographe permet aprendre fotografia sense el batxillerat general (bac-
calaureat). És un diploma d’Estat de nivell V, i té un bon reconeixement en la professió, ge-
neral i molt complet: aborda conjuntament totes les facetes que constitueixen la professió 
de fotògraf avui. 

• L’anomenat BTS Photographie està dedicat específicament a la formació de tècnics especi-
alitzats en tota la cadena gràfica i amb una orientació professional comercial. Es tracta d’un 
diploma bac+2 (batxillerat com a requisit més dos anys universitaris). Entre el CAP i el BTS, 
el sistema preveu graus intermedis de formació en fotografia (el BAC pro Photographie i el 
BTM Photographe).

• Les escoles superiors públiques proposen formacions de bac+5 (equivalents a diplomes 
de postgrau posteriors a la realització d’una maîtrise o llicenciatura). Aquestes són les ofer-
tes, sobretot, de l’exemplar Escola Nacional Superior de Fotografia d’Arles (que, a més de 
diversos cursos de modalitat variable, ofereix un diploma superior homologat a un màster 
europeu universitari)88, de l’Escola Nacional Superior Louis Lumière (que ofereix cursos en-
tre formació inicial i formació continuada)89, i de l’Escola Nacional Superior de les Arts De-
coratives (que ofereix estudis d’especialització en fotografia de quatre anys)90.  

85. http://www.inspai.cat/home.seam

86. http://www.dipta.cat/eadt/

87. http://www.ceifoto.cat

88. http://www.ensp-arles.com/

89. http://www.ens-louis-lumiere.fr/

90. http://www.ensad.fr/
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• A part de tot això, la cinquantena d’escoles de belles arts que hi ha a França proposen habi-
tualment l’especialitat de fotografia entre la seva oferta docent universitària (DNSEP orientat 
a la fotografia, també en la modalitat de bac+5). 

• A més, també hi ha diverses institucions (començant per l’Escola del Louvre, institució 
d’ensenyament superior, fundada l’any 1882, dotada d’un estatut d’institució pública que 
depèn, a efectes administratius, del Ministeri de Cultura)91 que ofereixen programes edu-
catius de naturalesa variable en l’àmbit de la fotografia en tots els aspectes i dimensions.

• Per acabar, hi ha nombroses escoles i institucions privades, entre les quals es pot citar Go-
belins, l’École de l’Image, amb el seu diploma de Fotografia (modalitat bac+2)92.  

Per la seva part, el sistema universitari britànic és extraordinàriament diversificat quant a les 
ofertes de postgraus universitaris en fotografia, la major part dels quals en universitats petites. 
En posem només alguns exemples:

• University of Bedfordshire: Photography and Video Art BA93. 

• Durham University: MA in the Photographic Image94. 

• Southampton Solent University: MA Photography95. 

• University of Westminster: Photographic Studies MA96. 

• De Montort University Leicester: Photographic History and Practice MA97. 

• London College of Communication (University of the Arts London): a més d’oferir una llicen-
ciatura en fotografia, BA Photography (tres anys), ofereix dos màsters: MA Photography98 i 
MA Photojournalism & Documentary Photography99.  

• Goldsmiths - University of London: MA in Photography & Urban Cultures100.  

Per tant, també pel que fa a l’oferta educativa superior de nivell universitari, en grau i post-
grau, urgeix garantir la presència de l’oferta d’estudis vinculats a la fotografia. I, amb el degut i 
necessari respecte a l’autonomia universitària, que és la base del sistema públic universitari a 
Catalunya, cal impulsar, sens dubte a iniciativa del Departament de Cultura (amb el concurs i 
la complicitat dels professionals del sector), d’acord amb el que ja es plantejava al principi de 
l’apartat 3.3, les iniciatives institucionals de caràcter interdepartamental que calgui per esmenar 
una situació clarament deficient i manifestament millorable.

Les línies d’aquestes iniciatives haurien de conduir, d’acord amb un pla estratègic suficientment 
dotat a nivell pressupostari i amb un calendari clar, a una modificació de la situació que hauria 
de tenir l’ambició de fer propostes almenys en aquests fronts: 

91. http://www.ecoledulouvre.fr/

92. http://www.gobelins.fr/

93. http://www.beds.ac.uk/courses/bysubject/artdes/ba-digphovidart

94. http://www.dur.ac.uk/dcaps/teaching/photographicimage/

95. http://www.solent.ac.uk/courses/postgraduate/photography_ma/course_details.aspx

96. http://www.westminster.ac.uk/schools/media/degree-shows/2010-degree-shows/photographic-studies-ma

97. http://www.dmu.ac.uk/faculties/art_and_design/pg_courses/photographic-history-practice.jsp

98. http://www.lcc.arts.ac.uk/ba-photography/

99. http://www.lcc.arts.ac.uk/ma-photojournalism/

100. http://www.gold.ac.uk/pg/ma-photography-urban-cultures/
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• Generar plans d’estudis superiors i avançats, en els contextos disciplinaris dels estudis 
d’Humanitats, de Belles arts, d’Història de l’art, de Comunicació audiovisual i d’Arxivística 
per a la formació pública en historiografia, teoria, museografia i conservació en fotografia, a 
nivell de grau i de postgrau, que garanteixin la  combinació adequada de preparació teòrica 
i historiogràfica, i, al mateix temps, tècnica i professional en tots els àmbits.

• Vetllar per l’ensenyament oficial i per la formació especialitzada en els instituts i centres de 
formació de la fotografia que emetin qualificacions professionals.

• En el camp de la formació tècnica professional, incrementar l’oferta educativa en el vessant 
fotogràfic, en tots els aspectes i modalitats, i en el de manteniment i catalogació de fons 
arxivístics, i assegurar una formació adequada -també a nivell universitari- que permeti a les 
persones responsables tant de crear com de gestionar el patrimoni fotogràfic actuar amb 
garantia. Això inclou la formació especialitzada de conservadors, restauradors, fotògrafs, 
arxivers, documentalistes, etc.

• Promoure la millora de programes de formació continuada per als professionals del sector. 

• Impulsar i promoure la creació de beques específiques de formació superior en l’àmbit de 
la fotografia per a centres internacionals de prestigi reconegut. 

• Establir ajuts per a la professionalització dels agents gestors de la fotografia: des dels pro-
fessionals autònoms fins als que treballen en entitats públiques. 

• Mentre no hi hagi estudis de grau i postgrau específicament orientats a la formació en 
fotografia en tots els seus àmbits, impulsar i organitzar diversos fòrums, seminaris i tallers 
especialitzats amb professionals nacionals o internacionals de prestigi reconegut.

3.3.4. 

La recerca

L’àmbit de l’estudi, la recerca i la investigació és absolutament imprescindible per garantir el 
coneixement de la història de la fotografia a Catalunya i les seves relacions amb els moviments i 
tendències internacionals, com també per crear discurs crític sobre els fotògrafs del passat i els 
fotògrafs contemporanis, en tots els vessants de la producció fotogràfica, principalment, des de 
l’artística fins a la fotoperiodística i documental, sense oblidar la fotografia publicitària i de moda. 

No hi ha cap estudi global amb pretensió d’exhaustivitat sobre la història de la fotografia a Ca-
talunya, ni des del punt de vista tècnic, ni des del social, ni des de l’estètic; sí que hi ha alguna 
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iniciativa digna d’esment i diverses contribucions parcials en obres col·lectives101, que bé poden 
considerar-se com a inici d’una recerca més àmplia, generalitzada i exhaustiva, encara per fer, 
i diversos articles publicats en revistes especialitzades que abasten moments cronològicament 
acotats o tendències i moviments determinats vinculats a èpoques delimitades. D’altra banda, 
tot i que pel que fa als treballs monogràfics sobre els autors més rellevants de la fotografia a Ca-
talunya el panorama encara està ple de mancances, cal fer esment de l’excepció que suposen, 
quantitativament menor des de la perspectiva del conjunt, algunes publicacions monogràfiques 
plantejades amb rigor i solvència científica102, i també l’esforç divulgatiu de molts catàlegs pu-
blicats fonamentalment en ocasió d’alguna exposició fotogràfica. 

Les universitats catalanes, com a conseqüència de la manca de formació teòrica i pràctica en 
els programes d’estudis -que ja hem analitzat-, es troben en un estat d’absència gairebé total 
d’investigació i elaboració de discurs en el camp de la fotografia. El resultat d’aquesta situació 
deficitària es pot constatar amb dos fets altament representatius d’aquesta precarietat: el pri-
mer és que, en els darrers trenta anys, han estat presentats tan sols vint treballs d’investigació 
universitaris de postgrau referits a la fotografia i que, des de l’any 2000, de les universitats 
catalanes només han sortit vint-i-sis tesis que hagin tingut com a base de treball la fotografia. 

101. En aquest sentit, poden citar-se, en primer lloc, els dos treballs següents, publicats ja fa més d’una dècada: 
Balsells, David (ed.): Imatges. Fotografia catalana. Barcelona: Actar / Generalitat de Catalunya, 1996.
Balsells, David; Fontcuberta, Joan; Formiguera, Pere; Naranjo, Juan; Terré, Laura: Introducció a la història de la fotografia a 
Catalunya. Barcelona: MNAC/Lunwerg, 2000.
Hi ha altres casos d’estudis a nivell estatal en els quals la presència d’autors catalans és alta i significativa. En poden valdre com a 
exemple:  
* Casademont, J.M.: “La fotografía en el Estado español 1900-1978”. Dins Tausk, P.: Historia de la fotografía en el siglo XX. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1978.
* Fontcuberta, J.: “Notas sobre la fotografía española”. Dins Newhall, B.: Historia de la fotografía desde sus orígenes a nuestros días. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
* Pijoan, J. (coord.): Summa Artis. Tomo 47, vol. 1: Fontcuberta, Joan; Sánchez Vigil, Juan Miguel; Kurtz, Gerardo; Ortega, Isabel: La 
fotografia en España. De los orígenes al siglo XXI. Madrid: Espasa-Calpe, 2001.
* Fontanella, Lee: La historia de la fotografia en España. Desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: Ediciones El Viso, 1981. 
I, en el cas de la fotografia a Catalunya, és de justícia consignar, pel conjunt de la seva aportació, l’esforç historiogràfic de Joan 
Fontcuberta, que va publicar el seu primer escrit l’any 1977, sobre alguns aspectes de la història de la fotografia a Catalunya, 
i que, des d’aleshores, ha anat elaborant contribucions de gran valor sobre moments i autors d’una rellevància especial. Fent 
referència als específicament dedicats a la situació a Catalunya, poden destacar-se els articles o capítols de llibre següents: “La 
photo catalane et ses fantomes” (1977); “Nueve fotógrafos catalanes” (1978); “Pla Janini: eje de la fotografía catalana (1906-1936)” 
(1979); “Jornades Catalanes de Fotografia: Introducció a la dècada dels setanta” (1980); “Barcelona: Nou documentalisme” (1982); 
“Fotografia catalana: entre la documentació i l’estètica” (1982); “Introducció a la fotografia catalana dels anys 30” (1983); “Masana, 
fotógrafo” (1984); “El legado de Català-Roca” (1984); “Josep Renau, fotomontador” (1985); “Agustí Centelles como modelo” (1988); 
“La generación espejismo. La Barcelona fantasma” (1992); “La fotografía catalana de 1900 a 1940: el camino hacia la modernidad” 
(2000); “Izas, rabizas y colipoterras: un álbum furtivo” (2004). Tots aquests textos han quedat recopilats dins: Fontcuberta, Joan: 
Historias de la fotografía española. Escritos 1977-2004. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. Com assenyala Jorge Ribalta, responsable 
de l’edició d’aquest volum: “Malgrat la seva condició de temptativa i declaradament amateur, els escrits de Joan Fontcuberta sobre 
història de la fotografia a Espanya constitueixen una referència destacada i amb gran influència en el seu camp. [...] Amb decisió, 
humor i entusiasme juvenils, a partir de meitat dels anys setanta, Fontcuberta assumeix com a missió personal la comesa de superar 
el retràs històric que suposa la carència d’una historiografia i d’institucions fotogràfiques a Espanya, carència que es torna flagrant 
en les noves condicions culturals i institucionals de la Transició” (p. 7).

102. Poden citar-se, com a exemples molt rellevants d’aquestes excepcions i significatius de la línia de publicacions que seria 
desitjable:
Ribalta, Jorge; Balsells, David (eds.): Joan Colom. Fotografies de Barcelona 1958-1964. Barcelona: Lunwerg, 2004. 
La col·lecció “Girona. Fotògraf” del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge - CRDI de l’Ajuntament de Girona, en què s’han publicat 
sis bibliografies dedicades a cinc fotògrafs relacionats amb Girona (Antoni Varés Martinell, Jean Dieuzaide, Joan Martí Centellas, 
Josep Buil i Mayral, Valentí Fargnoli). 
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Relació de tesis doctorals sobre fotografia realitzades a universitats catalanes de 
l’any 2000 al 2011

Any Autor Títol  

2011 Eirini Grigoriadu El archivo y las tipologías fotográficas. De la 
nueva objetividad a las nuevas generaciones de 
fotógrafos en Alemania: 1920-2009

UB

2011 Jordi Bielsa Mialet Arte y reproducción. Hacia una prehistoria de la 
imagen digital.

UB

2011 Mar Redondo i Arolas Llegat i vigència de les aportacions de l’exposició 
“The Family of Man” en la representació fotogràfi-
ca de la identitat

UB

2011 Mariano Zuzunaga 
Schröder 

Instantaneidad y proximidad en la obra de André 
Kertész

UB

2011 Núria Fernández Rius Pau Audouard, fotògraf “retratista” de Barcelona. 
De la reputació a l’oblit (1856-1918)

UB

2011 Felipe Ariza Castro Fotografía y arquitectura moderna: forma e ima-
gen en la obra de Arne Jacobsen

UPC

2010 Alejandro M. Bauzà 
Bardelli

Documentar y clasificar: por una teoría del archi-
vo en el arte contemporáneo

UB

2010 Pere Freixa i Font Fotografia panoràmica i representació del territori. 
Una aproximació a les Rutes Amagades de 
Mallorca de Jesús García Pastor (1964-1980)

UB

2010 Xavier Moliner i Milhau El fotomuntatge arquitectònic. El cas de Mies Van 
der Rohe

UdG

2010 Ana Paula Sánchez 
Cardona

Materialización de la memoria: escritura y foto-
grafía como representación de la experiencia del 
viaje en el siglo XIX

UPF

2009 Gemma Paris i Romia Relacions entre fotografia i pintura. Dos casos 
d’estudi: Gerhard Richter i Jeff Wall

UB

2009 Alberto Prieto Aguaza Imagen fotográfica y textualidad. La obra de 
Wright Morris, Duane Michals y Sophie Calle

UPF

2007 Clàudia Maria de Moura 
Possa 

Estudio de la obra fotográfica de Pierre Verger UB

2007 M. Teresa Arqué i Bertran La imatge visual en la didàctica de les ciències 
socials: tractament didàctic de la imatge en els 
cicles mitjà i superior de l’educació primària 

UB

2006 Ignacio Javier Castillo 
Martínez de Olcoz

El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de 
las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine

UB
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2006 Joaquim Cantalozella i 
Planas

La imatge neutra: la fotografia com a model de la 
pintura de finals del segle XX

UB

2005 Marta Negre Busó L’escenografia en la fotografia contemporània. 
Creació de ficcions, creació de noves realitats

UB

2004 Cristina Pastó Aguilà Luz y sombra, romanticismo, fotografía y nuevas 
aportaciones

UB

2004 Francesca Portolés Brasó Fotografía y radiología en la obra del Dr. César 
Comas Llabería

UB

2004 Juan Verdera Ribas Some interpolation problems in image processing UPF

2003 Etelvina Teresa Borges Vaz 
dos Reis

La fotografía documental contemporánea en 
Brasil

UB

2002 Magdalena Correa Larraín El papel de la fotografía como documento y 
como arte en la tendencia del land art

UPC

2002 Raquel Gállego Paz El léxico técnico de la fotografía en español en el 
siglo XIX

URV

2001 Francisco Miguel Martínez 
Verdú

Diseño de un colorímetro triestímulo a partir de 
una cámara CCD-RGB

UPC

2000 Antonio Uriel Román Los disfraces del sentido. Significado y códigos 
en la fotografía de autor

UB

2000 Consuelo Bofill García-
Amorena

De lo pictórico a lo fotográfico: el caso Richter UB

Relació de tesis doctorals sobre fotografia realitzades a universitats catalanes 
abans de l’any 2000

Any Autor Títol  

1999 José Baeza Gallur La función ilustrativa de la fotografía en la prensa UAB

1999 Juan Bautista Hernández 
Gómez 

La innovación tecnológica del sector fotográfico 
en la segunda mitad del siglo XIX: su incidencia 
en la imagen fotoperiodística

UAB

1998 José Manuel Torres 
Martínez

La retina del sabio: un siglo de fotografía 
científica en Barcelona (1839-1936)

UB

1998 Laura María González 
Flores

Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes? UB

1998 Laura Terré Alonso El Grupo fotográfico AFAL (1956-1963): estudio 
del periodo y aproximación a sus ideas estéticas

UB

1997 Jorge Alberich Pascual Discurso y fotografía: La crítica del discurso 
fotográfico

UB
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1997 Nerivanha Bezerra Reflejos de la imagen UB

1996 Elisabeth Insenser Brufau La fotografía en España en el período de 
entreguerras 1914-1939: notas y documentos 
para una historia de la fotografía en España

UB

1995 Juana María Furió Sancho Visiones occidentales de África: el reportaje 
fotográfico como paradigma

UAB

1993 Alfonso A. de Castro Marín Chivite y la fotografía de prensa en Aragón UB

1991 M. Dolors Tapias Gil Barcelona blanc i negre de X. Miserachs y el 
reportaje urbano en la Barcelona de los años 
sesenta

UB

1989 Enrique L. Carbó 
Perseguer

Una aportación personal a la fotografía 
documental: Lorbés, un ensayo fotográfico

UB

1989 Francisco Caja López Elementos de estética fotográfica: estética y 
fotografía

UB

1988 Manuel Laguillo Menéndez El fotógrafo como autor UB

1980 Daniel Navajas Navarro Evaluación de sistemas opto-fotográficos 
mediante la función de transmisión policromática

UB

1980 Santiago Vallmitjana Rico Medidas de la función de transmisión 
policromática en sistemas fotográficos y su 
correlación con la calidad de imagen

UB

1973 José Javier Barandalla 
Arce

Criterios de calidad en imágenes fotográficas UB

El segon fet és la reduïda llista de publicacions d’autors catalans i de col·leccions editorials 
específicament fotogràfiques, amb l’excepció, certament remarcable, de l’aposta decidida per 
part d’editorials privades instal·lades a Barcelona, com Gustavo Gili i Actar, totes dues amb una 
projecció internacional important, però caracteritzades, pel que fa als estudis publicats, per 
l’opció de la traducció al castellà o català de textos originàriament escrits en altres llengües. En 
l’àmbit públic català, només la iniciativa de les publicacions del Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona té una política organitzada i continuada de publicació 
de monografies i estudis vinculats a temes fotogràfics. Això contribueix, de manera important, 
que el discurs fotogràfic sigui, fonamentalment, i llevat de molt comptades excepcions, un 
discurs elaborat fora de Catalunya i que, també amb excepcions singulars, no disposi d’elabo-
racions discursives, teòriques o historiogràfiques de la fotografia feta a Catalunya. 

Per això, cal posar èmfasi en la recerca, l’estudi i la producció de discurs, que, actualment, pre-
senten un panorama gairebé desèrtic. Com a iniciativa regular, només són destacables les Jor-
nades Imatge i Recerca organitzades pel CRDI, que ja compta onze edicions, realitzades amb 
periodicitat biennal (i amb totes les ponències disponibles a Internet, a hores d’ara 280; es trac-
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ta, com fàcilment pot endevinar-se, d’una iniciativa local que no té comparació, paral·lelisme ni 
continuïtat en cap iniciativa a nivell nacional, i que podria constituir-se en model i exemple per 
a qualsevol futura intervenció en aquest terreny)103. Tanmateix, si no es promociona i es dóna 
suport de manera rigorosa a l’àmbit de la recerca, no es podrà avançar en la reconstrucció de 
la història de la fotografia, encara per fer a Catalunya, com també en la seva vinculació amb les 
ciències socials i de la comunicació i la producció artística. I, per això, cal reforçar els vincles 
entre les universitats, els arxius, els museus i les biblioteques per tal d’impulsar la recerca i la 
producció de discurs crític i historiogràfic.

Si bé el sistema públic d’arxius fotogràfics a Catalunya ofereix una xarxa de gran dignitat, tot i 
el seu caràcter actualment atomitzat, és cert que no hi ha previsió de cap mena de programes 
d’impuls a l’estudi, la recerca i la investigació dels diferents fons, que, en molts casos, resten 
simplement emmagatzemats i conservats a les instal·lacions. En aquest sentit, atesa la gravetat 
de la situació, caldria promoure un fons específic de suport a aquest àmbit; potser, per l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tot i que no seria aquesta l’única pos-
sibilitat. Seria convenient organitzar un programa específic de beques i ajuts per a la recerca i 
la investigació històrica i contemporània en fotografia. Amb aquest objectiu, seria recomanable 
impulsar la col·laboració entre entitats públiques i el sector privat per tal de promoure la impli-
cació del sector privat en el finançament de projectes de recerca.

Cal l’organització planificada d’un pla estratègic de finançament preferencial a projectes d’in-
vestigació i recerca en l’àmbit de la fotografia, a l’estil de les convocatòries del Pla nacional 
d’R+D+I, gestionades per la Subdirecció General de Projectes d’Investigació del Ministeri de 
Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, finançades amb fons a càrrec dels Pressupostos 
Generals de l’Estat i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest pla 
estratègic, convenientment dotat pressupostàriament (a càrrec d’un fons interdepartamental en 
el qual participessin els departaments de Cultura, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament 
i d’Indústria, Comerç i Turisme), hauria de disposar de la xarxa d’universitats catalanes i de la 
xarxa d’arxius, museus, centres d’art i institucions públics, amb fons patrimonials fotogràfics, 
per tal d’establir unes línies programàtiques de recerca prioritària i els corresponents àmbits 
preferencials d’actuació. I hauria de contemplar, en la seva convocatòria, una atenció preferent 
a l’estudi i la investigació dels fons fotogràfics rellevants conservats en els arxius i col·leccions 
públiques.

Cal recordar, a més, que l’estímul de la recerca en l’àmbit de la fotografia permetrà també es-
tablir una pauta de la posada en valor del patrimoni fotogràfic, amb criteris rigorosos i professi-
onals, que compensi fluctuacions de valor mercantil.

Cal garantir, a més, formes de visibilitat diversificada per a aquesta recerca imprescindible (amb 
cursos, cicles de conferències, exposicions, publicacions i portals web), per tal de garantir la 
presència rigorosa de la producció fotogràfica del present i del passat en l’esfera pública, de 
manera continuada, descentralitzada en el territori i amb voluntat de garantir que les manifesta-
cions fotogràfiques formin part visible i reconeguda del sistema cultural català.

Seria convenient la intervenció institucional, per mitjà del Departament de Cultura, per tal de 
garantir la realització d’aquestes iniciatives de recerca i les formes de visibilitat més adequades 
en l’actualitat. 

103. És recomanable la simple consulta del llistat de publicacions disponibles per adonar-se de l’abast de la iniciativa. Cfr.: http://
www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_res.php
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3.4.

Polítiques de difusió

Josep Maria Casademont, director de la revista Eikonos104, ja va diagnosticar fa molts anys un 
dels problemes essencials de la fotografia a Catalunya: “La història de la fotografia a Catalunya 
presenta, d’una banda, una amplitud i una intensitat en la seva pràctica que es troba a l’altura 
de la dels països europeus més avançats, i, d’una altra, una absència de figures de prestigi in-
ternacional, no per manca de capacitats individuals, sinó degut a la situació anormal en la que 
es troba la nostra cultura, que no permet l’entrada de la fotografia amb característiques autòno-
mes en el conjunt de la fotografia mundial”. I un fotògraf tan significatiu com Joan Fontcuberta, 
ja escrivia l’any 1977: “Actualment, el nostre objectiu principal és ampliar els circuits de l’obra 
fotogràfica”105. I és que, encara avui, en data de 2011, la situació de la difusió de la pràctica 
fotogràfica a Catalunya, tot i que ha evolucionat i millorat en les darreres tres dècades, està 
encara lluny d’haver assolit un situació normalitzada, si s’ha de jutjar pels barems comparatius 
amb els països del nostre entorn. 

En tot cas, la difusió del fet i la pràctica fotogràfica no només està lluny de tenir una situació 
normalitzada, sinó que constitueix, a hores d’ara, i amb relació, per exemple, als avenços fets, 
en general, en política patrimonial (als quals s’ha fet referència en l’apartat 3.1), un dels grans 
temes pendents i, de retruc, uns dels que encara posa en perill la possibilitat de captar per a 
les institucions patrimonials públiques alguns dels fons fotogràfics actualment sense destinació 
definitiva. Si bé és cert que les institucions patrimonials del país poden garantir, amb un altíssim 
nivell de competència professional, la bona conservació dels fons fotogràfics (tant de negatius 
com d’impressions d’època, per referir-nos als suports primordials), no és tan clar que les insti-
tucions públiques del país, valorades en conjunt, puguin garantir-ne encara la difusió adequada 
i, per tant, la possibilitat que l’obra pugui socialitzar-se en l’esfera pública pels circuits del país i 
internacionals. És per això que una de les reclamacions més reiterades del sector, sobretot dels 
fotògrafs, és la d’estimular i ampliar, precisament, els circuits de l’obra fotogràfica. 

En aquest terreny de les polítiques de difusió, més que grans inversions o estratègies originals, 
el que cal, potser, en primera instància, és reclamar que cadascú porti a terme, de la manera 
més eficaç i operativa possible, la seva pròpia responsabilitat. I, des d’aquesta perspectiva, i de 
nou sense pretensions d’exhaustivitat -ja que l’essencial d’aquest estudi és la part propositiva 
de les polítiques a partir d’una anàlisi de la situació que, aquí, només pot ser esbossada-, inte-
ressa assenyalar alguns dels aspectes més remarcables del que hi ha i del que no hi ha, i, dins 
del que hi ha, allò que encara no ha assolit el que estava previst.

En aquesta anàlisi de la situació de les institucions i entitats responsables de la difusió cultural 
en l’àmbit de la fotografia, és imprescindible començar per l’Administració pública de la Gene-
ralitat i per les responsabilitats que la legislació vigent atribueix a diferents organismes en relació 
amb l’aspecte que ara és objecte d’anàlisi -cosa que no hem fet en cap dels altres apartats-. 
Perquè, en un àmbit com aquest, dins de l’Administració pública, ja estan creats els organis-
mes que tenen una responsabilitat que cal avaluar de manera independent, objectiu que també 
constitueix una de les funcions d’aquest estudi. 

104. Josep Maria Casademont (1928-1994) va ser, a més, fundador i director de la revista Imagen y sonido, promotor de les 
exposicions de la Sala Aixelà, professor de fotografia en l’Escola de Ràdio i Televisió Espanyola de Barcelona i responsable de la part 
fotogràfica del programa Visual, en el circuit català de TVE.

105. Fontcuberta, Joan: “La photo catalane et ses fantomes”. Contrejour, 11 (1977), p. 6. Recopilat a Fontcuberta, Joan: Historias de 
la fotografía española. Escritos 1977-2004. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 26.
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L’Administració de la Generalitat, i, de manera particular i concreta, diversos organismes del 
Departament de Cultura, té assignades responsabilitats explícites en l’àmbit de la difusió cul-
tural, dins de les quals necessàriament hauria d’observar-se una sensibilitat, si no especial, 
almenys no menor, per la fotografia respecte a les altres manifestacions culturals. Caldria asse-
nyalar, com a mínim, els organismes següents: 

• El Departament de Cultura106 té entre les seves funcions “La promoció, cooperació i difusió 
cultural. [...] El patrimoni cultural, arxius i museus. [...] Les indústries culturals, també aque-
lles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics. [...] i Els equipaments 
culturals”, entre d’altres (Decret 200/2010, de 27 de desembre).

• La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura107 té per funció “Protegir, 
defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de Catalunya i, en conseqüència, li cor-
responen les competències que la normativa vigent en matèria de patrimoni cultural català atri-
bueix a l’Administració de la Generalitat” (article 34.1 del Decret 271/2007, d’11 de desembre). 

• La Subdirecció General d’Arxius i Museus té entre les seves funcions: “Coordinar l’elabora-
ció i execució de la planificació operativa de la Direcció General en els àmbits d’arxius, gestió 
documental, museus, col·leccions i patrimoni cultural moble. [...] Dirigir i supervisar l’activitat 
dels serveis que en depenen. [...] Coordinar l’elaboració de les propostes normatives en els 
seus àmbits d’actuació. [...] Coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya, la Xarxa d’Arxius 
Comarcals i els arxius centrals administratius de la Generalitat. [...] Impulsar i coordinar 
projectes relacionats amb l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
l’àmbit de l’arxivística. [...] Impulsar actuacions en matèria de museus, col·leccions, béns 
mobles, i coordinar-ne la implementació” (article 35 del Decret 304/2011, de 29 de març).

• La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura108 té, 
entre les seves funcions, “Elaborar les línies d’actuació per tal d’assolir la màxima eficàcia 
en l’execució de les polítiques públiques del Departament en l’àmbit de la promoció, la 
cooperació, la difusió cultural, els equipaments escènics, musicals i d’arts visuals i les bibli-
oteques. [...] Impulsar i promoure el seguiment i l’avaluació de la gestió dels equipaments 
escènics, musicals i d’arts visuals d’entitats participades pel Departament o d’entitats que 
han subscrit un contracte programa o conveni amb el Departament. [...] Promoure iniciati-
ves per a l’increment dels hàbits culturals” (article 50 del Decret 304/2011, de 29 de març). 

• La Subdirecció General de Promoció Cultural109, que depèn de la Direcció General de Pro-
moció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura, té, entre les seves funcions, “Ve-
hicular les actuacions en matèria de promoció cultural de la Direcció General. [...] Definir, 
juntament amb altres unitats del Departament, el sistema de difusió de les arts de Catalu-
nya i gestionar el seu desenvolupament equilibrat en el territori. [...] Impulsar i coordinar les 
actuacions de la Direcció General en matèria d’equipaments culturals escènics, musicals i 
d’arts visuals en el seu àmbit d’actuació. [...] Promoure, amb altres unitats del Departament, 
la relació entre les persones creadores i productores artístiques i les persones responsables 
municipals i locals de la difusió de les arts. [...] Definir i impulsar els serveis d’economia d’es-
cala necessaris de suport a l’activitat artística municipal i local, sobretot a les programacions 
artístiques estables i els actes singulars d’interès supralocal, com els festivals. [...] Promoure 
l’accés i la diversificació dels púbics al conjunt d’activitats de difusió de les arts que es pro-
dueixen a Catalunya. [...] Coordinar les estratègies de comunicació del sistema de difusió 

106. http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2221 

107. http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2284

108. http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2340

109. http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=16443
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de les arts a Catalunya. [...] Desenvolupar instruments i criteris de seguiment i avaluació de 
les activitats artístiques en el context del sistema de difusió de les arts a Catalunya. [...] Co-
ordinar les funcions i activitats de la Subdirecció General amb les dels serveis territorials del 
Departament per a l’exercici, al seu àmbit territorial, de les competències que li són pròpies” 
(article 51 del Decret 304/2011, de 29 de març). 

• L’Àrea de Difusió i Cooperació Artística110, depenent de la Subdirecció General de Promoció 
Cultural, que, al seu torn, depèn de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural 
del Departament de Cultura, contempla, entre les seves funcions, “Promoure els continguts 
artístics professionals d’arts escèniques, música i arts visuals del sistema de difusió de les 
arts a Catalunya, en coordinació amb la resta d’administracions i agents del sector, en es-
pecial els ajuntaments i els seus teatres i sales d’exposicions. [...] Desenvolupar i gestionar 
el seguiment i avaluació de l’activitat artística del territori. [...] Donar suport i assessorar els 
ajuntaments i altres agents locals en matèria de comunicació i creació de públics. [...] De-
finir i impulsar, amb les altres unitats del Departament, propostes de difusió de les arts als 
mitjans de comunicació. [...] Donar suport a les programacions estables municipals d’arts 
escèniques, música i arts visuals a través de convenis de cooperació amb els equipaments 
municipals o de convocatòries anuals de subvencions i, també, a través de l’assessora-
ment i la coordinació amb persones tècniques i responsables de la programació. [...] Donar 
suport als festivals d’iniciativa municipal atenent a la seva singularitat, a l’interès territorial 
o rellevància artística. [...] Impulsar una àmplia oferta de gires i circuits d’arts escèniques i 
música i exposicions itinerants d’arts visuals pels municipis de Catalunya perquè reforcin i 
eixamplin les seves programacions professionals, amb la cooperació de les persones res-
ponsables de la programació municipal i tenint en compte els diversos sectors artístics. 
[...] Establir un marc de cooperació amb les institucions locals i supralocals per a la difusió 
artística” (article 52 del Decret 304/2011, de 29 de març).

• El programa Cultura en Gira, que depèn de la Subdirecció General de Promoció Cultural, 
que, al seu torn, depèn de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural del De-
partament de Cultura, és “la marca identificativa dels circuits i les gires d’arts escèniques i 
música i de les itineràncies d’arts visuals que formen part del programa que, amb el mateix 
nom, promou i coordina la Subdirecció General de Promoció Cultural. Cultura en Gira ha 
estat creat per la Generalitat amb l’objectiu de reforçar l’activitat cultural dels municipis i 
garantir l’accés dels ciutadans de tot el territori a espectacles, concerts i exposicions pro-
fessionals de qualitat”111. S’hi poden acollir els teatres, auditoris i espais d’arts municipals112. 

• Per la seva part, l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC)113, que depenia directa-
ment de la Secretaria General de Cultura, ha tingut durant els darrers anys per funció 
“organitzar espectacles, actuacions, exposicions i esdeveniments en els camps de la 
música, la dansa, les arts plàstiques, la creació artística i la cultura popular i tradicional, 
i dur a terme altres activitats culturals programades en execució de les polítiques esta-
blertes pels òrgans competents del Departament de Cultura”. Es tracta, tanmateix, d’un 

110. http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=16444

111. http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=baef434e
33424210Vgn VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baef434e33424210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

112. Per citar només les iniciatives fotogràfiques actuals de “Cultura en gira”: 
1) entre els projectes expositius seleccionats per la Comissió d’Arts Visuals per a 2009-2011, n’hi ha un de fotografia: “Agustí 
Centelles. El camp de concentració de Bram, 1939”, produït per Arts Santa Mònica (i incomprensiblement anunciat en el portal web 
del Departament de Cultura, en el link de “Cultura en gira” com a “Agustí Centelles. El camp de concentració de Bram, 1935”); 2) 
actualment està en gira, promoguda per “Cultura en gira”, l’exposició de fotografia “Nova Avantguarda. Fotografia catalana dels 
anys 50 i 60”, exposició comissariada per Pepe Font de Mora i produïda per la Fundació Foto Colectania, que traça un recorregut 
per la fotografia catalana dels anys cinquanta i seixanta del segle XX a través de les obres de nou dels autors més representatius del 
període esmentat (les fotografies que formen part de la mostra procedeixen de la col·lecció de la Fundació Foto Colectania).

113. http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2395
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organisme la Llei de creació del qual ha quedat derogada114.  

• A tot això cal afegir la recentment creada Agència Catalana del Patrimoni Cultural, establer-
ta en la Llei de mesures fiscals i financeres, a la qual s’atribueixen importants responsabili-
tats competencials en l’àmbit de què estem parlant. 

“3. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té atribuïdes les funcions següents:

a. Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per a 
millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió.

b. Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial i l’activitat 
econòmica i amb la generació de nous recursos econòmics per a destinar-los a la promoció 
i conservació d’aquest patrimoni.

c. Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments, amb una atenció especial a l’edu-
cació i al turisme cultural, i millorar-ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització 
i les pràctiques associades a la conservació i divulgació d’aquest patrimoni.

d. Prestar serveis de restauració, conservació, rehabilitació, excavació arqueològica, millora 
de la qualitat i posada en valor de béns culturals i de divulgació i d’informació en matèria de 
patrimoni cultural.

e. Promoure la formació, la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits del 
patrimoni cultural i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la 
gestió i la informació en matèria de patrimoni cultural.

f. Gestionar la xarxa de monuments de titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimo-
nials adscrits al departament competent en matèria de cultura.

g. Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió i la promoció del patrimoni cultural inclo-
ent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.

h. Fer estudis estructurals i prospeccions sobre el patrimoni cultural i el seu impacte social, 
cultural i econòmic” (article 72).

• I, finalment, l’Institut Ramon Llull115, que s’ocupa, entre altres coses, de “promoure la pro-
jecció exterior de la creació cultural pròpia de les comunitats autònomes consorciades, en 
totes les seves modalitats, gèneres i expressions mitjançant les accions i estratègies de 
promoció exterior adequades, el foment de la internacionalització de les manifestacions 
artístiques d’excel·lència, el suport a la circulació a l’exterior d’artistes i obres i la difusió del 
coneixement del patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades”.

Cal concloure, en vista de tot el que portem descrit, que, durant els darrers anys, l’Administra-
ció de la Generalitat s’ha dotat de les institucions suficients per poder-se responsabilitzar, en 
la teoria i en la pràctica, també de la difusió de les produccions culturals i de les arts visuals 

114. Cal tenir en compte que, amb l’aprovació de la Llei de mesures fiscals i financeres (Llei 7/2011, de 27 de juliol, publicada en el 
DOGC de 29 de juliol de 2011), la disposició derogatòria deroga la Llei de creació de l’EADC i, d’acord amb la disposició addicional 
divuitena i la disposició transitòria cinquena, el Departament se subroga en la posició jurídica de l’EADC, pel que fa als béns, drets 
i obligacions, i els béns i el personal passen al Departament de Cultura, el qual, en el moment d’entrada en vigor de la Llei (al dia 
següent de la publicació al DOGC), tramitarà els procediments administratius que l’EADC tingui en tràmit.

115. http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12863 
http://www.llull.cat/ 
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en l’àmbit de la fotografia. No cal, en aquest sentit, res més sinó que els mateixos organismes 
siguin conscients que la fotografia no ha tingut, fins ara, una atenció especial per part de cap 
d’aquest organismes i que, tal com recomanàvem al principi d’aquest estudi, seria convenient 
una atenció preferencial, com una mena de discriminació positiva, que permetés esmenar una 
situació que, en molts àmbits, està encara lluny de ser normalitzada. Això pot dir-se, també, de 
tot allò que afecta a la difusió de les pràctiques i de les obres fotogràfiques, amb conseqüència 
i en sintonia amb tot el que fins aquí s’ha defensat.

Cal recordar que la primera responsabilitat dels fons fotogràfics patrimonials del país la tenen 
els centres públics (arxius, museus i centres diversos) encarregats legalment de la custòdia, 
conservació i preservació del patrimoni. Són ells qui, a través d’exposicions, però també de 
cursos i seminaris especialitzats i adreçats al gran públic, publicacions, portals web i exposici-
ons virtuals, i itineràncies, si és possible pels diferents centres del país i a través de centres de 
referència en el marc internacional.

Són aquests centres i institucions que tenen responsabilitats patrimonials i que, per tant, dis-
posen de fons fotogràfics dins les seves col·leccions, els que han de tenir la iniciativa d’acollir 
i promoure els autors que han construït la història de la fotografia i la modernitat fotogràfica a 
Catalunya i que, en molts casos, no van tenir cap oportunitat de promoció en el seu moment 
ni en el seu propi país. És hora de reconèixer-los i de conjuntar esforços per fer visible, donar a 
conèixer i socialitzar un patrimoni cabdal en la configuració de l’imaginari del país, especialment 
durant el segle XX i el que portem de segle XXI. 

Cal recordar, per citar un cas emblemàtic, per la importància que té com a primera institució 
arxivística del país, que l’Arxiu Nacional de Catalunya no té responsabilitat només en la con-
servació del patrimoni, sinó també en l’accés i la difusió:116 “La nostra missió és aplegar, con-
servar i comunicar a la societat el patrimoni documental català, preservant la documentació 
de l’Administració de la Generalitat i tota aquella que, provinent de fons documentals privats 
concernents a Catalunya, sigui de rellevància especial. L’Arxiu Nacional de Catalunya té el 
doble caràcter d’arxiu general de l’Administració autonòmica i d’arxiu històric de Catalunya”. I 
el mateix pot dir-se de tots els altres arxius, museus i centres amb responsabilitat patrimonial, 
incloent-hi la xarxa pública d’arxius comarcals i locals. Si des de 1985 fins ara el gran esforç 
inversor en aquest àmbit s’ha dedicat, sobretot, a l’establiment de la xarxa i les infraestructures 
imprescindibles per a desplegar-la en tot el territori, cal institucionalitzar l’entrada en una segona 
fase, igualment imprescindible, que tingui a veure amb la difusió del patrimoni conservat. En 
aquesta fase, l’atenció dedicada al patrimoni fotogràfic hauria de ser, si no primordial, sí tinguda 
explícitament en compte.

I el que val per a la xarxa pública d’arxius val també per als museus i centres amb un paper 
protagonista en l’àmbit nacional. De manera molt especial en el MNAC, en el MACBA i en La 
Virreina - Centre de la Imatge de Barcelona, sense oblidar centres com Arts Santa Mònica, el 
futur Canòdrom, i altres centres públics de responsabilitat local en el territori, com Bòlit, La Pa-
nera o Tinglado 2, per esmentar només alguns dels més rellevants.

116. http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/Ley6-1985.pdf
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Museus i fundacions vinculats amb la fotografia

Entitat Població

Espai Guinovart Agramunt

Fundació Alorda - Derksen Barcelona

Fundació Antoni Tàpies Barcelona

Fundació Cuixart Barcelona

Fundació Foto Colectania Barcelona

Fundació Francisco Godia Barcelona

Fundació Joan Miró Barcelona

Fundació Mies van der Rohe Barcelona

Fundació Suñol Barcelona

Fundació Vila Casas Barcelona

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Barcelona

Museu d’Història de Catalunya Barcelona

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) Barcelona

Museu Picasso Barcelona

Patronat Museu Mas Manolo, Thermalia Caldes de Montbui

Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (MATBC) Cardedeu

Fundació Apel·les Fenosa El Vendrell

Fundació Gala - Salvador Dalí Figueres

Museu de l’Empordà Figueres

Fundació Rodríguez Amat Garrigoles

Museu d’Art de Girona Girona

Museu de Granollers Granollers

Fundació Sorigué Lleida

Fundació Vall Palou Lleida

Museu d’Art Jaume Morera Lleida

Fundació Municipal d’Art, Museu Joan Abelló Mollet del Vallès

Museu d’Art de Sabadell Sabadell

Museu de Pintura de Sant Pol de Mar Sant Pol de Mar

Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) Tarragona

Museu Comarcal de l’Urgell Tàrrega

Fundació Forvm Tarragona

Museu Municipal de Tossa de Mar Tossa de Mar

Museu de Valls Valls
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Pel que fa a la fotografia contemporània, la caixa de ressonància natural són les galeries d’art 
que programen regularment exposicions fotogràfiques. Cal destacar el treball valent de les po-
ques galeries especialitzades, que han de viure quasi exclusivament d’un col·leccionisme privat 
incipient que dóna impuls al mercat de la fotografia. Segurament hi ha diverses raons perquè 
això sigui així, però la principal és la manca de referents institucionals, és a dir, la poca visibilitat 
que la fotografia té en les col·leccions dels museus públics a Catalunya, fet que no ajuda a re-
forçar les decisions o adquisicions de futurs col·leccionistes

És important destacar la continuïtat i rigor d’alguns projectes com ara els de la Fundació Foto 
Colectania a Barcelona, la Fundació Forvm de Tarragona i la Fundació Sorigué de Lleida, així 
com el Museu Palau Solterra o el Can Mario de la Fundació Vila Casas, que difonen el sector i 
li donen prestigi. 

Galeries d’art vinculades amb la fotografia

Galeria d’art Població

Pedreguet Art Espai Contemporani Amer

Estudi Blanc Banyoles

3punts Barcelona

ADN Galeria Barcelona

Alejandro Sales Barcelona

Alonso Vidal Barcelona

Antonio de Barnola Barcelona

Art Centre Barcelona

Bassols Balmes Barcelona

BlackCube Gallery Barcelona

Carles Taché Barcelona

Carme Espinet Barcelona

Círculo del Arte Barcelona

Contrast Barcelona

Cotthem Gallery Barcelona

Crisolart Galleries Barcelona

D Barcelona Barcelona

Dels Àngels Barcelona

Ego Barcelona

Espace Cultural Ample Barcelona

Espai [b] Barcelona

Esther Montoriol Barcelona

Fernando Alcolea Barcelona
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Ferran Cano Barcelona

Fidel Balaguer Barcelona

Fotonauta Barcelona

Galeria Barcelona Barcelona

Galeria d’art Raiña Lupa Barcelona

Galería de Arte Representarte Barcelona

Galeria Estrany & de la Mota Barcelona

Galeria Eude Barcelona

Galeria Hartmann Barcelona

Galeria Mito Barcelona

Galeria OB-ART Barcelona

Galeria Tagomago Barcelona

Galeria Toni Tàpies Barcelona

Galeria Zero Barcelona

Gracia Arts project Barcelona

H2O Barcelona

Helena de Saro Barcelona

Joan Gaspar Barcelona

Joan Prats Barcelona

June & Jane Gallery Barcelona

Kowasa Gallery Barcelona

La Fábrica Barcelona

La Galeria Barcelona

María José Castellvi Barcelona

Mas Art Galeria Barcelona

Metropolitana Barcelona

Miquel Alzueta Barcelona

Nogueras Blanchard Barcelona

Pèrgamon Quatre Barcelona

Piramidón Barcelona

Principal Art Barcelona

ProjectesSD Barcelona

Ras Barcelona

Safia Barcelona

Senda Barcelona

Silvia Sennacheribbo Barcelona

Trama Barcelona
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Validphoto Barcelona Barcelona

Víctor Saavedra Barcelona

Villa del Arte Barcelona

Ysabel Pinyol Barcelona

Galeria Cadaqués Dos Cadaqués

Galeria Oh Oh! El Villosell

Art25.es Girona

AB Granollers

Art 72 Lleida

Galeria Collage Lleida

Galeria Sebastià Petit Lleida

Galeria d’Art Arcadi Calzada Olot

Son Espace Gallery Palafrugell

Antoni Pinyol Reus

Artloft Espai d´art contemporani Reus

Odóart Sant Cugat del Vallès

Kroma Galeria d’Art Sant Feliu de Guíxols

Galeria d’Art Paqui Delgado Sant Sadurní d’Anoia

Michael Dunev Art Projects Torroella de Montgrí

Cal Talaveró - Centre d’Art Verdú

El Carme Vic Vic

Arsfotografika.net Vilafranca del Penedès

Galeria Palma Dotze Vilafranca del Penedès

Sicart Vilafranca del Penedès

També en aquesta perspectiva és remarcable el treball que fan els esdeveniments i les platafor-
mes amb periodicitat regular i estable, amb el format de festivals, que compleixen una funció 
de difusió de la creació fotogràfica amb ambició i resultats diversos. És de justícia consignar les 
iniciatives següents:

• SCAN va néixer el 2008 del desig de la ciutadania de Tarragona de recuperar la celebració 
de la inexplicablement desapareguda Primavera Fotogràfica (una xarxa d’exposicions que, 
en l’edició de l’any 2002, tenia 180 exposicions distribuïdes en 44 localitats), que va tenir la 
seva darrera edició el 2004. SCAN té vocació internacional, acull propostes de tot el món i 
dóna suport a la creació emergent i al pensament i la recerca amb l’organització d’un sim-
posi amb la col·laboració de la URV. En aquest sentit, ha estat la principal aposta del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació en matèria fotogràfica després del seu suport 
continuat, en altres etapes, a la Primavera Fotogràfica. Té la voluntat de presentar fotògrafs 
emergents de vàlua internacional, mitjançant la convocatòria “Talent latent”, i organitza el 
seminari internacional sobre temes relacionats amb la teoria de la imatge, l’educació i el 
pensament, en col·laboració amb la URV. 
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• Emergent-Lleida també va néixer el 2008 i és una iniciativa de l’Associació de Fotògrafs 
Professionals de les Comarques de Lleida. Es defineix com un festival que treballa entorn 
del mitjà fotogràfic i que persegueix els objectius següents: treballar conjuntament amb les 
escoles de fotografia i audiovisuals per estimular la creació fotogràfica i artística entre els 
més joves i, a la vegada, exercir de plataforma de projecció de nous fotògrafs emergents i 
esdevenir un espai plural de reflexió, crítica i també d’aprenentatge sobre el món fotogràfic 
i audiovisual actual.

• Altres festivals han sorgit al territori, com Emergent-Lleida, molt dinàmic i en auge, que es 
caracteritza pel fet d’establir contactes directes amb els joves fotògrafs, crítics, gestors i 
programadors d’exposicions i generar tallers amb artistes internacionals. Una altra iniciativa 
en vies de consolidació és la cita anual del fotoperiodisme a Barcelona en el festival/semina-
ri amb lectura de portafolis anomenat Ojo de Pez Photo Meeting Barcelona, festival d’àmbit 
internacional organitzat per La Fábrica, una empresa privada, amb suport de La Virreina 
Centre de la Imatge. La distribució de la presència fotogràfica al territori és molt desigual 
i sorgeix d’iniciatives privades, especialment alguns festivals menors, però actius, com la 
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (Palafrugell), Panorama (Olot), entre d’altres, situació 
que caldria estudiar i reforçar per l’impacte que tenen en el sector i el territori.

Festivals, premis i concursos de fotografia a Catalunya

Nom Organitzadors Població

Biennal de Fotografia Vila 
d’Arenys de Mar

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar (AFA)

Arenys de 
Mar

Caja de Luz, Festival 
Internacional de Fotografia i 
Arts Visuals

Miscel·lània Barcelona

Experiència Fotogràfica 
Internacional dels Monuments

Generalitat de Catalunya Barcelona

FOTOINTERPRETA Centre de Fotografia Documental de Barcelona Barcelona

Tràfic, Experiència Fotogràfica Centre de Fotografia Documental de Barcelona Barcelona

Biennal d’Art de Girona Casa de Cultura de Girona Girona

Biennal Internacional de 
Fotografia

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona

Girona

Emergent. Festival 
Internacional de Fotografia i 
Arts Visuals

Associació de Fotògrafs Professionals de les 
Comarques de Lleida

Lleida
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La descripció del panorama de la difusió no seria completa sense fer referència a algunes 
iniciatives privades en l’àmbit de les publicacions editorials, com és el cas de Gustavo Gili, 
Actar, Blume y Lunwerg. Igualment passa amb les diferents iniciatives de difusió de la pràctica 
fotogràfica relacionada amb les revistes d’aparició regular. I, en aquest àmbit, és remarcable 
l’existència d’una llibreria especialitzada en fotografia que és referent a Europa: és el cas de 
Kowasa. També dins de l’àmbit privat cal destacar la tasca feta per les cases de subhastes que 
introdueixen la fotografia en els seus catàlegs i, en aquesta línia, és molt remarcable el treball 
fet per Soler y Llach. 

Entre les iniciatives recents, cal fer esment de la posada en marxa del programa Fotografies  
a Televisió de Catalunya, la primera programació -sembla que amb voluntat de continuïtat-
referida a diversos aspectes del sector. Amb un recorregut encara mínim, encara no provoca 
judicis de valoració unànime entre el sector, que espera que la continuïtat d’aquesta experiència 
pugui permetre esmenar una carència històrica en aquest camp també difícilment justificable. 
D’altra banda, tot i que pugui valorar-se la iniciativa, en algun sentit, pel que té de pionera, és 
legítim preguntar-se, pel lloc que ocupa en el context de la programació de la televisió pública 
catalana, si no hi ha la possibilitat encara de plantejar-se, en el primer canal i en prime time, un 
programa que pugui fer visible i donar a conèixer l’obra d’autors com Centelles, Català-Roca, 
Miserachs o Maspons, per esmentar-ne només els clàssics indiscutibles.

Per acabar, voldríem plantejar, en l’àmbit de la difusió, tres recomanacions generals:

La primera té a veure amb la mobilització dels recursos que ofereixen les noves tecnologies de 
la informació i del coneixement, sobretot a través d’Internet, per estudiar la possibilitat, en la 
línia del que plantejàvem en l’apartat 3.1, de posar a l’abast de la xarxa, amb ambició i solucions 
imaginatives, un portal de la fotografia catalana, històrica i contemporània, que pugui incloure 
un directori complet de fotògrafs i una mostra de les seves produccions.

Premi de Fotografia Ton Sirera Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Diputació de Lleida

Lleida

Biennal de Fotografia Olot Fotografia Olot

Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs

Ajuntament de Palafrugell Palafrugell

Concurs fotogràfic Vila de 
Palamós

Cine Club Bahia Palamós

Mostra de fotoperiodisme jove 
Clic

Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i Associació Diomira

Perpinyà

Biennal Internacional de 
Fotografia

Centre de la Imatge Mas Iglesias Reus

SCAN, Manifestació 
Fotogràfica

Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Tarragona

Tarragona
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La segona té a veure amb la possibilitat d’articular, sobretot a partir de les biblioteques del 
MNAC i del MACBA, una biblioteca pública de fotografia completa i accessible al públic general 
i als estudiosos especialitzats. Tant el MNAC com el MACBA disposen d’unes biblioteques 
importants en l’àmbit de les arts visuals i els catàlegs dels seus fons són accessibles en línia. 
Tanmateix, manca encara un treball sistemàtic de provisió de fons bibliogràfics especialitzats en 
fotografia amb ambició d’exhaustivitat. No considerem que sigui necessària la creació de nova 
planta d’una biblioteca especialitzada en fotografia, tot i que seria recomanable, per a les dues 
institucions, una atenció major a les publicacions fotogràfiques, amb l’ambició de constituir-se 
en un fons bibliogràfic de referència en el país.

Finalment, la tercera té a veure amb la reclamació del sector professional i creatiu d’un centre 
nacional de fotografia, la creació del qual, en la seva dimensió patrimonial, hem desaconsellat en 
l’apartat 3.1. Tanmateix, des de la perspectiva de la difusió, seria més recomanable contemplar-
ne la possibilitat. Caldria avaluar, de manera exhaustiva, la possibilitat que els centres ja existents 
(entre arxius de la xarxa pública i museus i centres d’art també públics) es fessin càrrec de la 
presència regular i estable de la fotografia, històrica i contemporània, nacional i internacional. 
Només amb un compromís clar de les responsabilitats dels centres i les institucions en aquest 
àmbit, si anessin acompanyades de les dotacions pressupostàries suficients per poder assumir-
les, seria innecessària l’existència d’un centre d’aquesta naturalesa. Si no fos així, caldria 
avaluar la possibilitat d’instituir un centre amb la responsabilitat institucional que fes la difusió 
de la fotografia de forma sistemàtica i regular, per tal de garantir-ne la presència continuada en 
l’esfera pública.
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Annex 1: 

Carta encàrrec del conseller de Cultura

	  

4. 

Annexos
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Annex 2:

Llista de les persones consultades, enquestades i/o entrevistades

 − Sr. Ramon Alberch, Historiador i arxiver, subdirector general d’Arxius de la Generalitat de 
Catalunya.

 − Sra. Claude Allemand-Cosneau, directora del Fons Nacional d’Art Contemporani francès 
(FNAC).

 − Sr. Manel Armengol, fotògraf.

 − Sr. Pepe Baeza, editor de fotografia del Magazine de La Vanguardia.

 − Sra. Sandra Balsells, fotoperiodista i professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(URL).

 − Sr. David Balsells, conservador en cap del Departament de Fotografia del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, MNAC.

 − Sr. Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament 
de Girona.

 − Sr. Joël Brard, responsable de “Le Mois de la Photo” de la Maison Européenne de la 
Photographie de París.

 − Sr. Enric Bruguera i Sra. Maria Planas, coordinadors de la Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs de Palafrugell.

 − Sra. Tena Busquets, directora artística del Festival PNRM d’Olot.

 − Sr. Jordi Calafell, fotògraf, equip tècnic del l’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu d’Història de la Ciutat 
de Barcelona.

 − Sr. Claudi Carreras, fotògraf, llicenciat en Belles Arts i professor de fotografia del Departament 
de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona.

 − Sra. Agnès de Gouvion, historiadora, crítica de fotografia i inspectora general per a la 
Fotografia en la Delegació d’Arts Plàstiques del Ministeri de Cultura de França.

 − Sra. Mariona Fernández, coordinadora executiva d’SCAN 08. 

 − Sr. Francesc Fontbona, historiador de l’art i director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya.

 − Sr. Joan Fontcuberta, fotògraf, crític de fotografia i president de l’Associació d’Artistes 
Visuals de Catalunya.

 − Sr. Pepe Font de Mora, director de la Fundació Foto Colectania.
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 − Sr. Miquel Galmes, president de l’Institut d’Estudis Fotogràfics.

 − Sra. Marta Gili, directora de la Galerie Nationale du Jeu de Paume (París).

 − Sr. Carles Guerra, artista, comissari d’exposicions i crític d’art i director de La Virreina - 
Centre de la Imatge de Barcelona.

 − Sr. Jordi Guillumet, president de l’Associació Centre Museu de la Fotografia.

 − Sra. Ana Jiménez, fotoperiodista i presidenta de la Comissió de Periodisme Gràfic del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 − Sr. Manolo Laguillo, fotògraf i catedràtic de fotografia a la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona.

 − Sra. Marta Llobera, Servei d’Audiovisuals i Arxiu Fotogràfic, Fundació Pública Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

 − Sr. Pau Maynés, conservador-restaurador del patrimoni fotogràfic.

 − Sr. Héctor Mediavilla, fotògraf i cofundador de l’agència Pandora.

 − Sr. Alfonso Moral, fotoperiodista.

 − Sr. Joan Naranjo, historiador i comissari independent.

 − Sra. Imma Navarro, cap de l’Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i Audiovisuals de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

 − Sra. Sílvia Omedes, gestora cultural, directora de la fundació Photographic Social Vision i 
representant de fotògrafs, i membre de l’Associació Centre/Museu de la Fotografia.

 − Sr. Jorge Ribalta, fotògraf i crític.

 − Sr. Pep Rigol, coordinador d’SCAN. 

 − Sr. Joaquim Ruiz Millet, Galeria H2O.

 − Sr. Lluís Salom, secretari d’Organització i Publicacions de la UPIFC, Sindicat de la Imatge.

 − Sr. Jordi Serchs, cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

 − Sra. Laura Terré, catedràtica d’institut, historiadora de la fotografia i comissària d’exposicions.

 − Sr. Rafael Tous, col·leccionista. 

 − Sr. Manel Úbeda, fotògraf i director de l’Escola de Fotografia IDEP de Barcelona.

 − Sr. Frank Valero, Ojo de Pez.
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 − Sra. Mariona Vigués, presidenta de la Fundació Arxiu Tobella de Terrassa.

 − Sr. Jesús Vilamajor, director Emergent-Lleida, Festival Internacional de Fotografia i Arts 
Visuals.

 − Sr. Josep Maria Villena, president de Diomira i director de la mostra de fotoperiodisme jove 
Clic. 
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de Catalunya.
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FONTCUBERTA, J. (1977): “La photo catalane et ses fantomes”. Contrejour, 11.

FONTCUBERTA, J. (1983): “Notas sobre la fotografía española”. Dins: NEWHALL, B.: Historia 
de la fotografía desde sus orígenes a nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

FONTCUBERTA, J. (2008): Historias de la fotografía española. Escritos 1977-2004. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
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dans l’enseignement. París: La Documentation Française.  
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LLEVAT, E.; VICENTE, P.; BENLLOCH, J. (eds.) (2008): Simpòsium 08: II Jornades Catalanes de 
Fotografia. Barcelona/Tarragona: Generalitat de Catalunya / Universitat Rovira i Virgili.
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en España. De los orígenes al siglo XXI. Madrid: Espasa-Calpe. 

REILLY, J.M. (2010): “La conservació de fotografies al segle XXI”. Dins: 11es Jornades Imatge i 
Recerca (Girona, 18 de novembre de 2010). 
[Disponible en línia a: http://www.girona.cat/sgdap/docs/1l7jyx6reilly_james.pdf. Data de 
consulta 25 de juliol de 2011.]

RIBALTA, J.; BALSELLS, D. (eds.) (2004): Joan Colom. Fotografies de Barcelona 1958-1964. 
Barcelona: Lunwerg. 

ZELICH, C. (dir.) (1996): Llibre blanc del patrimoni fotogràfic a Catalunya. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura.
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Aquest informe ha estat elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA). 

Plenari: 
Francesc Guardans, president
Pilar Parcerisas, vicepresidenta primera
Manuel Forcano, vicepresident segon
Xavier Antich, conseller
Manel Camp, conseller
Juli Capella, conseller
Jordi Coca, conseller
Chantal Grande, consellera
Sílvia Munt, consellera
Marta Oliveres, consellera
Rosa Vergés, consellera

Aquest informe s’ha elaborat a partir de les informacions i dades recollides i és el Plenari qui 
l’assumeix completament. 

Han participat en l’elaboració d’aquest informe:

Coordinació
Ramon Castells, cap d’estudis, CoNCA

Col·laboradors CoNCA
Gemma Carbonell
Montse Majench 

Agraïm la col·laboració a totes les entitats i persones que han participat en les reunions de 
treball i molt especialment les aportacions realitzades per:

Ramon Alberch, Claude Allemand-Cosneau, Manel Armengol, Pepe Baeza, Sandra Balsells, 
David Balsells, Joan Boadas, Joël Brard, Enric Bruguera, Tena Busquets, Jordi Calafell, Claudi 
Carreras, Agnès de Gouvion, Mariona Fernández, Francesc Fontbona, Joan Fontcuberta, Pepe 
Font de Mora, Miquel Galmes, Marta Gili, Carles Guerra, Jordi Guillumet, Ana Jiménez, Manolo 
Laguillo, Marta Llobera, Pau Maynés, Héctor Mediavilla, Alfonso Moral, Joan Naranjo, Imma 
Navarro, Sílvia Omedes, Maria Planas, Jorge Ribalta, Pep Rigol, Joaquim Ruiz Millet, Lluís 
Salom, Jordi Serchs, Laura Terré, Rafael Tous, Manel Úbeda, Frank Valero, Mariona Vigués, 
Jesús Vilamajor, Josep Maria Villena. 

Aquest informe ha estat aprovat pel Plenari del CoNCA amb data 27 de juliol de 2011
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Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de reconeixement no
comercial 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la còpia, la distribució i la comunicació
pública sense ús comercial, sempre que se’n citi la font.

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA
Portal de Santa Madrona, 6-8, 2n
08001 Barcelona
Telèfon: 93 316 27 86 
www.conca.cat

Barcelona, juliol de 2011

Correcció lingüística de català: Anna Carreras
Disseny i maquetació: novuolo design S.L.
Impressió: Cevagraf
Dipòsit legal: B-33751-2011 
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