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Algú ha dit que la càmera fotogràfica és un ull màgic superior en 
tot a l’òrgan humà. Aquesta afirmació s’argumenta per la tec-
nologia i evolució de l’instrument, la seva resistència i capacitat 
de memòria, de retenció i manipulació. Ara bé, per aconseguir 
aquest grau d’excel·lència hi ha una exigència: que sigui con-
trolada per la capacitat i sensibilitat del fotògraf. Efectivament, 
la màquina necessita del factor humà i del sentit artístic per 
aconseguir el seu vessant màgic i superior.

El món de la fotografia creativa ens ho demostra tot sovint: mà-
quina i individu són capaços de mostrar-nos la realitat del món 
en què vivim –persones i paisatges– des d’una perspectiva de 
reflexió, de crítica i de bellesa que d’altrament no aconseguiríem. 
Es tracta del nervi òptic que organitza i visualitza una realitat no 
sempre visible. Aquesta exposició de l’Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació a Tarragona no pot ser més escaient i pedagògica.

El paisatge vist a través de l’ull crític de la càmera –tecnologia– 
però des d’una perspectiva creativa i sensible –l’humanisme. Tot 
plegat un arxiu d’imatges que ens parlen del territori però també, 
i sobretot, de la capacitat imaginativa dels seus autors, les per-
sones que miren darrera d’una càmera.

Felicitem el Departament de Fotografia Artística de l’Escola d’Art 
que recull, sistematitzades fotografies d’estudiants al llarg de 15 
anys de trajectòria del departament. 

Veient activitats i projectes com aquest, ens refermem en la 
idea que la capacitat i solidesa de la nostra gent és l’actiu més 
important per a desenvolupar una societat més reflexiva, críti-
ca i oberta al món. Aquesta publicació, com els futurs debats 
que s’estableixin, són eines pedagògiques que cal mantenir, 
estimular i fomentar.
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SEGONA NATURA. LA CONSTRUCCIÓ VISUAL 
DEL CAMP DE TARRAGONA
Marc Coromina
Coordinador de l’Àrea de Fotografia de l’EADT

La publicació que presentem és una mostra de la tasca feta 
els últims anys al Departament de Fotografia de l’Escola d’Art i 
Disseny de la Diputació a Tarragona en relació amb la documen-
tació fotogràfica del Camp de Tarragona. 

A l’EADT creiem que les institucions culturals i d’ensenyança que 
tracten disciplines artístiques tenen una gran responsabilitat en 
l’articulació d’un marc cultural coherent, descentralitzat i de qua-
litat, que faciliti la feina als joves artistes i els ajudi a projectar-se 
en la societat. La condició d’institució pública de l’escola facilita 
que es puguin plantejar projectes col·lectius a llarg termini, que 
puguin repercutir positivament en el seu àmbit d’influència. 

Segona Natura. La construcció visual del Camp de Tarragona 
és un projecte de recerca, documentació i reflexió sobre el ter-
ritori a través de la fotografia. La proposta que fem és coordinar 
iniciatives d’àmbit documental i artístic de tots aquells alumnes 
interessats a generar nous documents visuals sobre el Camp de 
Tarragona, que posin de relleu els canvis, les transformacions 
i tots aquells fenòmens urbans que configuren actualment el 
lloc. L’objectiu últim d’aquest projecte és millorar l’ensenyament i 
la qualitat dels treballs dels alumnes, però també ordenar i difon-
dre amb una mica de rigor el material produït a l’Escola, donar 
un coixí teòric més sòlid als treballs que s’estan fent, i establir 
lligams amb les institucions fotogràfiques del territori per usar i 
difondre aquest material. 

El projecte l’hem estructurat en quatre fases: 

En primer lloc hem creat un fons fotogràfic amb una selec-
ció dels treballs més interessants i de qualitat que han fet els 
alumnes del cicle formatiu de Fotografia Artística de l’EADT els 
últims anys. 

En segon lloc hem elaborat la present publicació amb la inten-
ció de donar a conèixer alguns treballs de l’esmentat arxiu que 
creiem representatius de la documentació del territori i també 
com una ocasió de revisar i fer balanç de la feina feta al depar-
tament en aquest àmbit. 

En tercer lloc el projecte inclou l’organització d’unes jornades de 
debat al Museu d’Art de Tarragona amb la participació d’aquells 
arxius i institucions que s’han significat en la documentació fo-
togràfica del territori, i la presentació del fons fotogràfic mitjan-
çant una exposició al mateix museu. 

Finalment, en l’última fase del projecte procurarem crear relaci-
ons estables de col·laboració amb arxius, entitats i experts que 
ens serveixin de guia per als futurs projectes fotogràfics dels 
nostres alumnes. 
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Qualsevol professional de l’àmbit de la cultura necessita de tant 
en tant parar-se a pensar sobre el sentit de la tasca que fa. En 
una escola d’art, però, aquesta reflexió és encara més neces-
sària ja que tant els alumnes que s’hi atansen buscant recursos 
per a la inserció al món laboral o artístic, com les institucions que 
sustenten l’escola, ens demanen respostes clares a l’època de 
canvis radicals que vivim. En aquest sentit la pregunta que està 
a l’arrel d’aquest text i és l’origen del projecte de Segona Natura. 
La construcció visual del Camp de Tarragona es podria formular 
com: què es pot fer des d’una escola pública per millorar l’ense-
nyament de la fotografia avui?
 
El context actual on hem de fer la nostra tasca és prou conegut: 
tenim en el nostre país un sector artístic en crisi perpètua, amb 
criteris estètics en constant mutació, amb artistes que no acaben 
de trobar el seu públic i que es veuen defensats per unes polí-
tiques culturals erràtiques. També trobem un sector econòmic, 
el de la fotografia professional, totalment depauperat, que porta 
anys transformant-se a velocitat de vertigen i amb una forma-
ció professional i uns ensenyaments artístics sovint insuficients. 
I malgrat tot constatem dia a dia un interès creixent de la gent 
jove per tot allò que fa referència a la fotografia i a la imatge en 
general. Hi ha una consciència clara d’estar en l’era de  la comu-
nicació visual i una voluntat creixent d’aprofitar millor els recursos 
tècnics que la indústria posa a disposició del gran públic, ja sigui 
com a eines d’expressió personal com des del punt de vista pro-
fessional. En aquest context la tasca de l’escola ha de ser posar 
unes bases sòlides sobre les quals l’alumne pugui enfrontar-se a 
les mutacions de l’ofici i de l’àmbit artístic.
 
En aquest context no és fàcil des de l’ensenyança de la fotografia 
actuar amb el rigor que cal per clarificar el panorama. En tot cas 
qualsevol programa docent passa necessàriament per tenir una 

idea de la fotografia i de la seva relació amb l’art i el docu-
ment, una idea de l’educació i la pedagogia de la imatge, i 
finalment una idea clara del paper que l’escola ha de tenir en 
el seu territori. 
 

Una idea de la fotografia documental 

El projecte Segona Natura. La construcció visual del Camp de 
Tarragona és un projecte nítidament documental. Aquest con-
cepte, el de document, que tradicionalment s’ha contraposat a la 
noció d’art, és fonamental per a nosaltres. La fotografia ha estat, 
ja des dels seus orígens, al centre del debat sobre la imatge per 
la seva facilitat a situar-se dintre d’aquestes dues categories. I 
malgrat que alguns parlen d’un debat ja superat, estic convençut 
que la tensió que provoca aquesta oposició de mirades sobre 
una mateixa imatge (la mirada documental i la mirada artística) 
segueix sent el que dota la fotografia d’una ambigüitat i comple-
xitat que la fa molt més rica i interessant. 

Com és sabut l’adjectiu documental no s’aplica a les imatges 
abans de la fotografia. El concepte de document en origen 
formava part de l’àmbit de la historiografia, del dret o de l’àm-
bit policial i molt lligat al concepte d’arxiu. Amb la fotografia 
apareix la noció d’imatge documental com aquella imatge en 
què ens hi atansem suposant que conté una informació. Això 
és, que pot ser usada com a substitut d’una «realitat» que 
se li suposa darrere. No estem parlant d’una essència inelu-
dible de la fotografia, sinó d’un paradigma interpretatiu. Així 
doncs, el caràcter documental de la fotografia està relacionat 
amb el context de la imatge i amb l’ús que en fem. I aquest ús 
documental està legitimat per l’origen tècnic de la fotografia 
que funciona com un potent mecanisme d’objectivació.

LA DOCUMENTACIÓ DEL TERRITORI.
UNA JUSTIFICACIÓ PEDAGÒGICA 
Marc Coromina
Professor de Fotografia a l’EADT
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idea sobre la relació de la fotografia amb el mitjà artístic. Per a to-
tes aquelles persones dedicades a l’àmbit de la docència aquesta 
necessitat no és un problema teòric o especulatiu, sinó que neix 
de l’experiència d’enfrontar-se a la valoració diària del treball dels 
alumnes i de la reflexió sobre els límits de la pròpia feina. 

L’obra d’art és sobretot una experiència. No és un tipus d’objecte 
sinó un tipus de relació amb els objectes. L’experiència que fa 
que aquell objecte de comunicació sigui un objecte estètic, és 
que se’ns dirigeix a la dimensió espiritual de la persona, a la seva 
sensibilitat. L’obra d’art pot acomplir moltes finalitats pràctiques: 
documentar objectes o esdeveniments, transmetre idees, pro-
mocionar productes o persones, decorar una casa, moure a l’ac-
ció política o comercial, etc. Però això no és el que té d’específic 
l’objecte artístic sinó el fer que quan hom hi entra en contacte pot 
esdevenir motor de l’experiència estètica. 

D’aquesta experiència m’interessa assenyalar sobretot que en-
cara que vingui provocada per un objecte o una representació 
social que molts cops s’experimenta en públic (un concert, el 
cinema…), és una experiència personal, íntima i, per tant, indi-
vidual. En l’experiència de l’art sempre estem sols davant l’obra. 
Per això cal no confondre l’experiència de l’art amb el consum 
de cultura o el valor estètic de l’obra que alguns marxants de 
galeries i museus promocionen per fer negoci o atraure el turis-
me. La seva eficàcia comunicativa —o el fet que l’art i amb ell la 
fotografia s’han atorgat el paper de simbolitzar el món, de fer-lo 
significatiu— tampoc és determinant en l’experiència estètica. 

Alguns alumnes venen a l’escola per formar-se com a artistes i 
aquest és un dels objectius que tenim encomanats com a esco-
la. Per a aquesta tasca una de les coses necessàries que calen 
a l’alumne és informació: se li pot ensenyar a promocionar-se, 

a estar on toca i parlar amb qui tingui en aquell moment la clau 
d’entrada al sector, a enfocar els temes correctament, a presen-
tar la seva obra segons els estàndards adequats, etc. Aquests 
coneixements són molt valuosos, però són molt diferents d’ini-
ciar l’alumne a l’experiència de l’art que és, molt sovint, el que 
cal fer en primer lloc. Si com hem vist, l’experiència estètica és 
una experiència íntima, individual, una sacsejada de la interio-
ritat, aquesta experiència no és patrimoni exclusiu dels artistes 
ni de cap especialista sinó de qualsevol persona que entra en 
contacte amb l’obra amb prou sensibilitat. I aquest concepte de 
sensibilitat crec que és central per a l’ensenyança artística i per 
a l’ensenyança general de la fotografia. Perquè, així com hem 
vist que cal ser sensible a tot allò que fotografiem, malgrat estar 
davant d’un encàrrec on la imatge tindrà finalitats utilitàries, la 
mateixa sensibilitat és necessària per tractar amb l’obra d’art on 
la imatge té un valor en si. I és per això que, si la sensibilitat és la 
facultat que habilita per a l’experiència estètica, la pregunta que 
s’ha de fer una escola que pretén iniciar l’alumne al món de l’art 
hauria de ser si es pot ensenyar o transmetre la sensibilitat.
 

Una idea de l’educació i la pedagogia de la fotografia
 
«Si l’educació es dirigeix, en cada individu, a allò que en ell hi 
ha de més secret, de més interior, de més indeterminable, per 
tal que es reconegui a si mateix, l’educació actua d’una manera 
semblant a la música. En escoltar-la ens adonem que viuríem més 
a prop de nosaltres mateixos si poguéssim dilucidar allò que ens 
diu. Dilucidar: això és el que intenta l’educació. Fer que cadascú 
es reconegui i reconegui. És aleshores que l’educació és un art.» 
 
Aquesta cita del filòsof i professor Nicolas Grimaldi posa de relleu 
com l’experiència de l’art i l’experiència de l’educació tenen molts 

La interpretació documental de la fotografia no és incompatible 
amb altres lectures i usos, però té unes conseqüències impor-
tants per a una escola d’art. Si la fotografia documental val per la 
informació que en podem extreure, la imatge és sempre un mitjà, 
mai una finalitat en si mateixa. I això és just el contrari del que 
passa tradicionalment amb l’obra d’art.

El que també és determinant per a una escola com la nostra és 
el fet que la fotografia documental, en rigor, és necessàriament 
especialitzada perquè la qualitat de la informació que proporcio-
na és directament proporcional al coneixement del fotògraf sobre 
la matèria que mostra. Això és una dificultat per a l’ensenyan-
ça de la fotografia perquè l’alumne que vol fer un bon treball no 
només ha de tenir coneixements de fotografia sinó també d’allò 
que documenta. Un exemple que ens trobem cada any: la difi-
cultat d’ensenyar l’especialitat de fotografia d’arquitectura quan 
l’alumne no sap quin valor té l’edifici que fotografia o què el fa 
ser singular. Sense un coneixement o una certa sensibilitat da-
vant l’arquitectura el treball neix necessàriament pobre i imprecís, 
l’alumne no sap on col·locar el trípode, amb quina òptica treballar 
o quines imatges triar per explicar el fet arquitectònic amb pre-
cisió. El mateix passa amb la fotografia científica, de naturalesa, 
comercial o de qualsevol àmbit en què la fotografia es reconeix 
pel seu valor informatiu. El document implica uns coneixements 
o uns interessos extrafotogràfics de qui l’observa i que han de 
guiar el fotògraf.

Ens trobem, doncs, que la formació de fotògrafs professionals, 
que és una de les missions que tenim encomanades al depar-
tament, topa amb els límits de la cultura i els coneixements dels 
alumnes. En un dels àmbits on aquesta dificultat es fa més pa-
lesa és en el documentalisme social on sovint donem per bons 
treballs que pretenen fer sociologia sense el rigor dels sociòlegs 

o fer antropologia sense els mètodes o coneixements dels an-
tropòlegs. Crec que en rigor s’ha d’animar un jove fotògraf a qui 
interessa el fotoperiodisme o el documentalisme social perquè 
estudiï periodisme, sociologia o història contemporània.
 
Quan la fotografia té l’origen en la necessitat de documentar, 
deriva cap a una especialització, i aquesta cap a una professio-
nalització. Aquests àmbits fotogràfics duen uns valors associats 
que com a escola hem de tenir molt clar: el rigor, la precisió en 
la mirada, valorar el món tal com és, però també la utilitat social 
de les imatges.

En aquest sentit el projecte Segona Natura. La documentació vi-
sual del Camp de Tarragona pretén ser un estímul per a l’alumne 
per treballar el seu territori més proper amb rigor i sota criteris 
clars, sense renunciar, però, a la complexitat del mitjà. Es tracta 
de forçar el sentit de la imatge documental al límit, enfrontant la 
sensibilitat sempre única de l’alumne, al rigor d’un encàrrec molt 
precís, amb el convenciment que, en les dificultats de la pràctica, 
és d’on sorgirà la reflexió sobre les contradiccions i potenciali-
tats del propi mitjà fotogràfic. La col·laboració amb institucions 
que s’encarreguen de l’estudi i documentació del territori com 
l’Observatori del Paisatge o els arxius de la ciutat és fonamen-
tal perquè ens proporcionen els coneixements extrafotogràfics 
necessaris, assenyalen les necessitats objectives d’informació i 
doten la feina de sentit i rigor. 
 

Una idea de l’art i la fotografia 

A banda de la formació professional de l’alumne no podem obli-
dar que ens trobem davant d’un cicle formatiu de Fotografia Ar-
tística impartit en una escola d’art. Ens cal, per tant, tenir alguna 
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Imatges: Roser Arquès. This is not Usa. Delta de l’Ebre, 2012

punts en comú. El problema que tenim plantejat com a docents 
és que l’educació de la sensibilitat, o si es vol introduir els alum-
nes en el món de l’art i la fotografia, no demana un aprenentatge 
qualsevol, sinó una autèntica educació de la persona. Encara que 
l’aprenentatge d’un ofici sigui l’objectiu visible d’un cicle formatiu, 
formaríem professionals mediocres i amb un horitzó esquifit si no 
creguéssim que és a la persona que hi ha darrere cada alumne 
a qui ens hem de dirigir i no només al futur professional. Per això 
aquesta educació s’ha d’adaptar sempre als interessos i motiva-
cions de cada generació, però sobretot al perfil concret de cada 
alumne, a les seves peculiaritats i inquietuds.
 
Per aclarir els objectius que tenim plantejats com a escola crec 
que podem separar l’ensenyança de la fotografia (o d’altres disci-
plines artístiques) en tres apartats: un aprenentatge tècnic i me-
todològic, un aprenentatge intel·lectual o saber teòric i, finalment, 
l’educació de la sensibilitat. 

L’aprenentatge tècnic i metodològic té com a objectiu ensenyar 
a ser eficaços, a usar les eines i els procediments necessaris per 
acomplir l’objectiu que ens hem marcat. Ensenyar a usar la cà-
mera, el flaix, a ajustar un negatiu Raw o a mesurar la llum. Tam-
bé cal ensenyar a fer un fotoreportatge, una editorial de moda o 
un catàleg per a un supermercat, així com mostrar com són les 
relacions laborals de cada especialitat, com es fa un pressupost, 
com aconseguir recursos o com saber quin llenguatge visual i 
quin estil cal usar en cada àmbit. Ensenyar a ser eficaços és 
relativament senzill: es basa en la repetició dels moviments del 
mestre o dels professionals, la imitació i la pràctica.

L’aprenentatge intel·lectual també és fonamental en una escola 
d’art que sovint ha de completar la tasca feta al batxillerat. Es 
tracta d’ensenyar a usar i transmetre idees. A justificar el propi 

treball a través d’un saber teòric. Saber escriure, pensar, tenir 
mètode, saber argumentar. Això també té una vessant pràcti-
ca: promocionar l’obra de l’artista o el professional i adequar-la 
als estàndards i necessitats del mercat i del públic. Es tracta 
en última instància de ser eficaços en la comunicació. Aquesta 
necessitat de rigor i de claredat del pensament és el que ens ha 
portat a incorporar al projecte les jornades teòriques sobre la 
fotografia del territori. L’objectiu és que l’alumne pugui dotar-se 
d’unes eines intel·lectuals i teòriques gràcies a la presència dels 
màxims especialistes sobre el paisatge i la fotografia del Camp 
de Tarragona.

I he deixat per al final el que crec que és l’autèntica dificultat 
dels ensenyaments artístics: l’educació de la sensibilitat. Sovint 
hem assistit a cursos amb professors de prestigi que han estat 
decebedors. Cursos de l’últim programa d’ordinador impartit per 
un campió de la tecnologia totalment insensible a les imatges 
que retocava, o per un artista de renom que no connectava amb 
els alumnes perquè no aconseguia sortir del propi discurs. Estic 
convençut que no n’hi ha prou amb un professor per posar en 
contacte l’alumne amb l’experiència de l’art, sinó que cal reivindi-
car el paper del mestre en el sentit fort del terme, aquell que pot 
obrir les portes a l’alumne a la subtilesa, la ironia o a qualsevol 
que sigui la motivació o el valor últim de l’art. Una persona per 
qui la transmissió de coneixements és una vocació i que té una 
relació estreta i un compromís, no només amb l’especialitat que 
ensenya, sinó també amb la formació de l’alumne com a ésser 
sensible. El paper del mestre és ajudar l’alumne perquè faci se-
ves les imatges que produeix i que iniciï un camí que l’ha de dur 
a trobar el seu propi punt de vista sobre les coses.

L’educació de la sensibilitat artística no té dreceres ni fórmules 
màgiques. Hi ha, però, alguns elements que crec que són fona-
mentals: en primer lloc cal la voluntat de l’alumne; l’alumne ha 
de necessitar els coneixements que se li ofereixen, ha d’haver-hi 
una predisposició. En segon lloc calen models d’entusiasme, de 
sensibilitat davant del món, models de persona que gaudeix, que 
pensa i que viu l’experiència de mirar. En aquest sentit el mestre 
ensenya, podríem dir-ne per osmosi, gràcies a la proximitat i la 
convivència. També cal el contacte freqüent amb els clàssics, 
amb totes aquelles obres que han configurat la història visual de 
la nostra cultura, amb aquells autors que han arribat més lluny. 
I per últim cal el contacte constant amb els materials i amb les 
dificultats de la feina.

Les fotografies que presentem en aquesta publicació, així com 
les que es mostraran al Museu d’Art de Tarragona, han estat un 
al·licient per reflexionar sobre la tasca que tenim encomanada 

com a docents i per posar de relleu quins són els límits i objectius 
que tenim. També hem mirat de posar en valor unes pràctiques 
de documentació fotogràfica del territori que creiem que reflec-
teixen molt bé la doble direcció cap on ens porta la fotografia: 
és un camí possible per iniciar l’alumne en l’experiència de l’art 
i, alhora, una manera de pensar la vida professional com aquella 
aportació necessària del fotògraf al servei de la comunitat. 

Els treballs que aquí presentem formen un arxiu d’informació so-
bre el lloc. Però com tot arxiu és fruit d’una història particular, i en 
aquest cas és important remarcar la presència de la petjada que 
hi han deixat els diferents professors de l’escola que han guiat 
els treballs. I d’aquesta suma de sensibilitats, la dels professors 
però sobretot la de cada alumne distint, es pot percebre una cer-
ta manera de fer i de mirar, uns certs interessos comuns, unes 
inclinacions que al final configuren una mirada d’escola, o si es 
vol una visió col·lectiva sobre el territori que habitem. 
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IDEA I EXPERIÈNCIA DE TERRITORI
Lluís Vives
Professor de Fotografia a l’EADT

Parlar de territori com a concepte, sense adjectivació, pot ser 
un parany. Ens perdem i ens desorientem en la mateixa extensió 
dels significats. El territori és el món, i per tant es tracta d’un con-
cepte d’una amplitud màxima i poc útil per construir metodolo-
gia. Concretant una mica més, podem repassar el catàleg de les 
diferents categories —i atribucions de significat— del concepte, 
les quals podeu trobar en els diversos textos de referència asso-
ciats a les diferents disciplines com la política, el dret, la biologia, 
la sociologia, l’urbanisme, la geografia, etc. La representació de 
territoris adopta tantes formes que només a posteriori significa 
alguna cosa. Hi som, és una obvietat. Tothom en té una idea més 
o menys clara. Parlar-ne ens aboca a un bucle autoreferencial 
perquè ningú no en pot parlar sense trobar-s’hi dins. No obstant 
això, res no ens impedeix de fer un intent d’aproximació.

El territori ferm és una part física d’allò que anomenem realitat, 
el lloc on aboquem la nostra acció artificial i on ho fa també la 
dinàmica de la natura. És, en tot cas, un objectiu —ple de fe-
nòmens i artefactes— per a l’observació i la reflexió. L’origen de 
tots els contextos. La natura crea el territori geològic i el territori 
biòtic; després els homes configuren allò que anomenem territori 
antròpic —el que s’anomena Segona Natura— a través del poder 
d’acció de les mans, de la màquina, i el poder de la intel·ligència. 
La cultura i la política, la pulsió de supervivència, la competèn-
cia, les dinàmiques de l’economia, la imposició d’alguna idea de 
confort, són algunes de les forces que actuen de manera imbri-
cada i complexa i condicionen la seva forma. Tothom lluita per 
configurar el territori, per fer-se’l seu en tots els sentits. L’home 
és depredador i explota els recursos; causa degradació, però 
també cultiva i estructura. Tot deixa senyals en el territori, senyals 
clarament visibles o simplement suggerits. El territori adopta la 
forma del poder efectiu i aquest poder dóna nom a les coses. Els 
noms geogràfics i dels centres del territori són part de l’instru-

mental polític i estan carregats de connotacions. Formen part de 
la configuració de la idea del territori i són ineludibles.

El territori és, així, un camp de representació on trobem signes de les 
forces noves de canvi i de les seves conseqüències, en una dialècti-
ca permanent. És molt suggerent pensar en el territori com un llenç 
de l’activitat humana, el lloc on s’imprimeix permanentment l’efecte 
de l’acció de l’home, on es registra la seva història i on s’anuncia 
l’esdevenir. La fotografia pot tenir el deure de detectar i documentar 
la tensió en el territori, la fragilitat i la ductilitat de la seva articulació.

Durant força temps, el concepte de territori ha estat un concepte 
d’èxit en l’àmbit de la fotografia. Història d’èxit basada en l’adequa-
ció de la funció fotogràfica com a document informatiu visual res-
pecte a la qualitat visual del propi territori. 

Podríem repassar alguns dels diferents moments i maneres com la 
fotografia ha abordat aquesta definició del territori i com ha ajudat a 
la construcció d’una mirada ideològica sobre ell. Això ha estat així 
des dels orígens de la mateixa fotografia, heretant ja una funció que 
neix molt abans des del gravat i de la pintura i continua, entre altres 
fites de l’àmbit de la fotografia, amb les missions geogràfiques del 
segle xix, passant pel treball de l’FSA, l’èpica americana de Thimothy 
O’Sullivan o Ansel Adams, els treballs dels fotògrafs de l’agència 
Magnum o els de la Nova Topografia i totes les seves influències, 
fins als més recents de l’àmbit documental, sense oblidar-nos dels 
treballs que en àmbits més locals —i sense tanta influència en els 
corrents de divulgació de la història oficial— s’han desenvolupat en 
tota l’extensió dels territoris. Tot això ens ha ensenyat a abordar la 
nostra relació amb el món, i ens obre la possibilitat de gestionar la 
nostra disposició a construir-la de nou.

Imatge: Cristina Claramunt. 11:39 a. m. La Pineda, 2011
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Encara ara, estem sota la influència d’algunes idees —que amb 
el temps han esdevingut clixés— com les implícites en el movi-
ment de la New Topography, els no-llocs d’Augé o els conceptes 
d’aplicació més recent, de perifèria, de frontera i límit, etc. Totes 
elles han estat fórmules útils per a la representació i per a la crí-
tica de la representació del territori i han servit per desenvolupar 
la construcció mental dels escenaris de la vida en cada moment. 
Aquestes idees, i d’altres, han fet evolucionar i han canviat la 
concepció de les icones del territori, així com la idea de paisatge, 
tot ajudant a veure amb normalitat aspectes diferents del món. 
Una mirada renovada sobre coses velles que, fins i tot, canvia les 
maneres de fruir de les imatges, renovant el catàleg d’objectes 
disponibles per a la mirada i la reflexió estètica. 

La fotografia corrobora —i condiciona— les idees que sobre el 
territori es projecten sincrònicament des de la filosofia, la políti-
ca, les tendències socials, les preferències estètiques, etc. de 
cada moment històric. Les imatges articulen la relació entre l’ex-
periència i les idees.

Podem començar amb un exemple, descrivint una idea d’un territori 
determinat que, acceptareu amb mi, és força comuna. Ajuntarem 
els conceptes i les seves imatges amb una descripció, per acordar 
una idea del territori mediterrani, per a la qual cosa sumarem una 
colla de tòpics. Una olivera o camp d’oliveres a la vora d’una car-
retera secundària amb un sol de justícia invisible i enlluernador, i un 
cel una mica boirós però encara blavós, amb una muntanya present 
no massa alta, arrodonida, erosionada, plena de matolls i marges 
de pedra. Alguns prismes de color terrós —aïllats— ens indiquen la 
presència humana en hàbitats rurals. Els colors de l’escena sem-
blen —contradictòriament— saturats i grisos alhora, gairebé sense 
ombres. Tot és llum, i més al fons es divisa un horitzó de mar llunyà. 
Coses concretes que formen una idea compartida. El genèric es 

destil·la d’allò que és concret. Si voleu completar aquesta experièn-
cia visual amb d’altres sentits, podeu recordar la calor a l’esquena, 
la suor del cap que regalima pel front, i escoltar els grills insistents 
del migdia d’un dia del mes d’agost. Ens podem construir una idea 
perquè tenim, en el record, una experiència. I perquè estem parlant 
d’una cosa concreta que conté un universal que compartim.

L’ésser humà té necessitat de conèixer el món que l’envolta, pro-
jectar la seva fantasia viatgera i, en general, satisfer la seva curi-
ositat, i el que encara és més important: fer-se’n preguntes a tots 
els nivells que tinguin sentit des de la seva condició. Mai cap ge-
neració ha tingut la capacitat que disposem ara per conèixer i re-
presentar-se la realitat i varietat del món. En aquesta funció —de 
definir, construir i qüestionar el territori— la fotografia ha tingut i 
té actualment una funció preponderant. És una evidència que la 
fotografia ensenya el territori i té la capacitat de construir i fer ver-
semblant un relat sobre ell. Però ens hauríem d’aturar a reflexio-
nar i plantejar-nos una qüestió prèvia: quina és la informació que 
transmet una fotografia. Quina és la naturalesa de la informació 
gràfica de la fotografia i quin tipus de coneixement indueix. I més 
concretament respecte del territori: quina és realment la informa-
ció del territori —i amb quins codis es llegeix— que ens arriba en 
mirar una imatge; com interpretem la perspectiva, l’escala, les 
distàncies, com completem els escenaris amb el bagatge de la 
memòria, com substituïm les sensacions de percepció i, després 
de tot, quina és la relació de tota aquesta experiència gràfica res-
pecte de l’experiència de la realitat. Quin paper juguen la memò-
ria, la psicologia i els interessos en aquesta configuració mental. 
La qüestió ens desborda en aquest moment, però em sembla 
del tot interessant. Us proposo d’agafar una fotografia i mirar-la 
una bona estona fins a arribar a la sensació d’estranyar-se una 
mica del que s’està veient, perquè puguem compartir els dubtes 
que us estic intentant transmetre. Em sembla important definir 

aquest dubte —deixar oberta aquesta qüestió essencial— abans 
de preguntar-nos modestament què és el que fa un fotògraf en el 
territori. O pot fer. Quin pot ser l’àmbit de la seva missió.

El fotògraf no canvia el territori pròpiament. Però sí que pot influir 
sobre la percepció i les idees que es tenen sobre ell. La seva 
intervenció és com una llavor per a la memòria. Pot desvelar se-
crets, mostrar obvietats, projectar la intensitat d’un moment… 
I fins i tot pot construir una idea falsa o demagògica des de la 
impostura. Tot depèn del punt de vista. El punt de vista és el 
concepte clau de la fotografia. Tant des de l’accepció més literal 
del punt de vista topogràfic, físic, com des de l’accepció figurada 
del punt de vista com a punt de partida conceptual o posició 
contextual des de la qual es prenen les decisions i es forma el 
significat i el sentit del discurs. 
 
Si en fotografia el factor primordial és el punt de vista a partir del 
qual es determina la imatge, l’accessibilitat —topogràfica i figu-
rada— a la posició és un aspecte a tenir en compte. Hi ha molts 
tipus de barreres en el territori que hem de tenir en compte; en di-
uen també fronteres, límits, són de diversos tipus i ens impedei-
xen d’accedir a determinats llocs que queden exclosos de la nos-
tra mirada, i és clar, es converteixen en objecte de desig visual. 
Els límits poden ser de caràcter físic natural com les muntanyes, 
els rius, els boscos o la foscor de la nit. De caràcter físic artificial 
com les autopistes o certes formes de construcció i urbanització. 
De caràcter socioeconòmic com les botigues de luxe, els espais 
de consum fora del nostre abast i, en general, els de caràcter 
privat i domèstic. I també els de caràcter psicològic, quan es 
creen barreres autoimposades inconscients que ens impedeixen 
mirar determinades coses o ens les fan veure opaques, o al con-
trari, excessivament espectaculars o deformades. Pensem en la 
influència de la por, la fascinació o les obsessions, o simplement 

la influència dels nostres propis interessos en la configuració de 
la mirada subjectiva. Les barreres i els límits determinen els llocs 
on cessa la capacitat d’acció, però paradoxalment són també els 
llocs on habitualment afloren els conflictes de manera més clara.

Transitar pel territori és una necessitat, i condició sine qua non 
per a la forja del punt de vista. Podem dir que transitar de manera 
crítica pel territori no és fàcil, perquè els itineraris estan precons-
tituïts per les circumstàncies. Els punts de vista estan determi-
nats per la seva accessibilitat, i per tant, allò que se’ns presenta 
a la vista, el que se’ns mostra a la mirada, amb força, constitueix 
la imatge visible preponderant i estandarditzada. Proveu, si no, 
d’anar a París i sortir dels recorreguts disponibles —imantats— 
per al visitant. Qui no ha experimentat la dificultat de desviar-se 
dels itineraris turístics i ideologitzats d’un territori? En funció de 
la nostra condició i situació (ric o pobre, turista, comerciant, exe-
cutiu, treballador…) gaudirem de l’accés a uns itineraris i adop-
tarem una mirada interessada determinada. El territori adoptarà 
una forma, i ens ensenyarà una cara de totes les possibles cares, 
veurem o no determinades coses, se’ns obriran unes portes i 
se’ns tancaran unes altres. Fins i tot al fotògraf com a tal se’l 
condiciona de mil maneres en la seva acció. 

La fotografia es caracteritza per oferir una versió instantània de 
quelcom que transcorre en el temps, per congelar-lo. No obstant 
això, considerar el dinamisme implícit en la recerca és cabdal 
per analitzar el treball sobre el territori. L’escala, la distància de 
relació i de contacte visual i físic amb el territori sembla, sovint, 
inversament proporcional a la qualitat i profunditat de les imat-
ges. L’aproximació als objectes de la realitat s’assoleix amb el 
moviment. Existeix, doncs, una relació entre distància i tempo. 
És important com hi transitem: a peu, en transport de manera 
passiva, o conduint un cotxe de manera activa i decidint on anem 
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però ocupats a fer-ho… També ho és la velocitat i localització de 
la nostra atenció i la qualitat de la nostra actitud contemplativa. 
La capacitat de l’acció fotogràfica de descobrir els senyals que 
s’hi apleguen dependrà d’aquesta actitud i modalitat de trànsit. 
Bernard Plossu, per exemple, comenta que treballa amb el seu 
material fotogràfic i dues botes de caminar. Thomas Joshua Co-
oper explora el territori amb desplaçaments humans extrems per 
aconseguir imatges de plata, úniques, de llocs al final del camí 
que representen, efectivament, el final del camí sense trampa. 
Els fotons que han format la imatge provenen dels llocs reals, 
observats dempeus en el territori amb la presència física del fo-
tògraf. Aquest fet s’ha de valorar. La fotografia és un dispositiu 
de registre de la presència, i aquesta característica la fa versem-
blant. I a més, subtilment, ens deixa senyals del tempo de rea-
lització. Sabem que l’observador determina la realitat. Això és 
una premissa de la teoria de la física més recent. També podem 
aventurar-nos a dir que la qualitat de l’observació determina la 
qualitat de la imatge i, en conseqüència, el registre visual reque-
reix una feina i reflexió anterior; haver elaborat un punt de vista 
previ en un context. Quin seria, si no, l’interès de les nostres imat-
ges sense l’interès de la nostra presència? 

Paisatge no és un concepte universal, és una elaboració humana 
i no totes les cultures el reconeixen com a propi. Una dimensió 
del territori és la dimensió visual, de la qual el paisatge n’és un 
referent en la nostra cultura. Paisatge és allò que es veu des d’un 
lloc concret —imatge en la retina—. Però també és la construcció 
d’una idea —imatge mental—; i paisatges en diem també d’un 
cert tipus d’imatges creades —imatges gràfiques— que cons-
tituiran referents com a conseqüència de la seva acceptació i 
divulgació. Confonem amb freqüència, sense cap problema per 
cert, la realitat amb la seva representació. El paisatge és una 
representació retiniana, mental o gràfica pròpia de la nostra cul-

tura, i per a nosaltres és quelcom molt natural i important a sal-
vaguardar. Preservar o canviar el paisatge s’entén com una acció 
sobre el territori per preservar o canviar la seva representació des 
d’un determinat punt de vista.

Els paisatges concentren d’un cop la idea de la realitat comple-
xa, i el seu record. I són un gènere cabdal sobre el territori. El 
paisatge disposa d’un element —idea o realitat— magnífic, ple 
de simbolisme, que es diu horitzó. Horitzó és una idea carrega-
da de connotacions de permanència, estabilitat i objectivitat, i 
també d’espai i llunyania, i té un cert caràcter introductori. També 
associem el paisatge a un estat de contemplació i un cert badar 
amb la nostra mirada. Quan ens apropem i entrem en els llocs 
reals que descriuen els paisatges podem descobrir l’espai na-
tural humà, en totes les seves tipologies i formes. Entre d’altres, 
l’espai domèstic o l’espai habitable propi, del qual vull parlar. El 
nostre territori abastable. El territori conegut, accessible, públic 
i amic. Aquest és, alhora, igual i diferent a d’altres territoris del 
món, però el caracteritza que ens el trobem en sortir de casa. 
Aquesta és la seva importància, un lloc on el poderós context 
de la subjectivitat s’imposa. Estar en el territori propi ens dóna 
mecanismes per a la implicació, l’acceptació i la complicitat, però 
alhora inhabilita algun dels recursos per a la seva comprensió. 
Com que és casa nostra —territori domèstic—, necessitem els 
forans perquè són ells qui poden il·luminar-lo d’una altra manera, 
els qui poden gaudir d’una percepció exòtica. Des de la serenor 
que dóna el coneixement de prop, envegem la possibilitat de la 
primera —i per tant irrepetible— experiència contemplativa. Ens 
interessa la mirada de l’altre.

Ja no es discuteix que la mirada fotogràfica disposa d’eines 
incisives de comprensió d’allò que realment succeeix en el món 
(la crítica de l’objectivitat fotogràfica, tan en voga darrerament, 
no deixa de ser, més enllà de les obvietats, un foc d’artifici de la 
retòrica de la teoria fotogràfica. Ningú ens negarà el poder gau-
dir de la nostra personal i intransferible experiència fotogràfica 
amb el territori.) L’aparença de les coses del món està plena de 
significats induïts per les forces que la configuren, pels seus 
efectes directes i col·laterals, i per l’observació. La tasca del 
fotògraf és saber extreure’ls selectivament. Ens fascina com-
provar com descobrim el món a través de la imatge fotogràfica 
i redescobrir-lo, entendre’l i redefinir-lo. La fotografia, però, és 
quelcom més que un instrument; disposa de la seva pròpia lò-
gica imprevisible i implacable, i fructífera també, i ens retorna 
amplificades o matisades algunes de les nostres idees. Ocasi-
onalment, de manera diabòlica, veurem com se’ns escapa de 

les mans el significat un cop les imatges circulen, i fins i tot 
veurem com el fotògraf sotmès a les dinàmiques dels punts de 
vista imperants es pot convertir en instrument de la correcció 
ideològica. Res és innocent en el treball fotogràfic. Això implica 
un deure previ de la consciència. 

El problema no és tant resoldre un suposat enigma sobre l’es-
tatus de la realitat o esbrinar quina cosa és, exactament i amb 
precisió. La qüestió és com ens configurem la nostra percepció 
de la realitat en un món que no sabem exactament determinar. 
La prova de la indeterminació de la realitat és la necessitat de 
comunicar-se, de transmetre el missatge en la convivència amb 
altres persones ja que no necessàriament compartim amb els 
altres conjunts de conceptes comuns sobre la realitat. És per 
defensar la nostra concepció del territori que se’ns fa tan ne-
cessari elaborar una construcció amb imatges. 

Imatges: David Mocha. Transiciones. Tarragona, 2010
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UN CAVALL DE TROIA? EL MUSEU D’ART ACULL 
UN ARXIU DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL
Francesc Perramon
Professor d’Història de la Fotografia a l’EADT

«¡No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades! (…) ¡No sus-
citéis un General en vosotros! Nada de ideas justas, justo una 
idea (Godard). Tened ideas cortas. Haced mapas, y no fotos ni 
dibujos.» Gilles Deleuze i Félix Guattari (2002: p. 14)

Introducció: arxius i dèries de la nostra època

Fa unes setmanes, la conversa d’un dinar entre amics va derivar 
a acabar parlant de música de jazz. Un dels amics en comptes 
de recomanar-nos un disc concret insistia que li deixéssim un 
dispositiu de memòria externa on ens copiaria una col·lecció ex-

traordinària de més de vuit-cents discs de jazz digitalitzats. Dei-
xant de banda si traficàvem o no amb còpies il·lícites, la qüestió 
era que la seva recomanació era un fons tan extens que era del 
tot inversemblant que l’escoltéssim sencer. Cada un escoltarà, al 
seu aire, algunes cançons d’aquell contenidor immens proposat 
per un melòman. La seva recomanació no era una selecció musi-
cal a mode d’exposició o biblioteca, era un arxiu musical sencer.

Per descomptat que aquesta és una anècdota pròpia de perso-
nes que viuen envoltades de tecnologia digital, de persones que 
conviuen a diari amb Internet —on aparentment tot hi cap—, de 
persones que accedim a dispositius de memòria externa on les 
gigabyte i les terabyte es compten com si fossin salsitxes i que 
els nostres correus electrònics tenen safates d’entrada ubicades 
al ciberespai que semblen sacs sense fi (perdó, ara ja no es diu el 
ciberespai, sinó que toca dir el «núvol»). Ho acabo de comprovar: 
tinc 10.382 missatges de correu electrònic a la meva safata d’en-
trada, rebuts en els darrers set anys. Res m’impulsa a haver d’es-
borrar-ne cap, i així puc pensar que en podria rescatar qualsevol 
de fa cinc o set anys, tot i que, segur, no ho faré mai. Em sento 
víctima d’una síndrome de Diògenes digital. Aspirem a tenir ar-
xius que ho continguin tot, que siguin, com diu Miguel Morey, «el 
lugar de todos los lugares» (Morey, 2006). Però la fascinació pels 
arxius com a grans contenidors d’informació no ve determinada, 
com tantes coses, només per una qüestió de disponibilitat tec-
nològica. Hi ha una sèrie de condicionants culturals, propis de la 
nostra època, que expliquen que sentim la necessitat de posseir 
i accedir a arxius amb molts més documents dels que podem 
veure, pair i valorar. L’arxiu, de fet, és el dispositiu d’informació 
per excel·lència de la nostra època, com en altres èpoques ho 

Imatge: Òscar Lanau. S/t. Tarragona, 2012
Pàgina anterior: Gisela Martí. L’altra ciutat. Riu Clar, 2011
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van ser el museu i la biblioteca. Entenem per arxiu qualsevol for-
ma d’acumulació infinita d’informació, una memòria exterioritza-
da de la qual no aspirem a conèixer el contingut de tots els seus 
documents, sinó només tenir-los disponibles per a una eventual 
consulta, un sistema que manté un ordre de lectura obert ja que 
no jerarquitza els seus documents. Els documents de l’arxiu són 
ordenats per principis neutres. Els documents resten, per tant, 
desjerarquitzats i sense interpretar. Això fa que cada nou lector 
i cada nova consulta a l’arxiu generi un nou itinerari i una 
nova interpretació.

El cas és que aquesta nova edició de Nervi òptic, la revista de 
l’àrea de fotografia de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a 
Tarragona, la dediquem a presentar un arxiu de fotografies sobre 
el territori de les comarques de Tarragona. Un arxiu conformat 
a partir del treball de documentació fotogràfica dut a terme pels 
nostres estudiants al llarg dels quinze anys d’existència d’aquesta 
especialitat a l’Escola. Un treball que conté un nombre important 
d’imatges que ara hem volgut reunir de manera més sistemàtica. 
Quan ens referim al projecte com un arxiu fotogràfic assenyalem 
la nostra voluntat que aquesta col·lecció ha de créixer i créixer en 
el futur. Els tres números anteriors de la revista difonien també 
fotografies dels nostres alumnes però en cap cas assenyalàvem 
que conformessin grans unitats sistemàtiques d’informació fo-
togràfica, únicament mostràvem fotografies i reportatges excel-
lents tot meditant sobre alguns temes comuns triats pels nostres 
alumnes (per exemple: la pròpia identitat, la preocupació pels 
exclosos socials, etc.). Precisament ara hem cregut oportú expli-
car (i explicar-nos) que el conjunt de fotografies generades pels 
estudiants no només contenen imatges excel·lents sobre temes 
diversos sinó que també són susceptibles de visualitzar-se en un 
sistema obert però ordenat, que permet una acumulació infinita 
d’imatges, documentant un mateix tema. Un arxiu que implica 

un desig de mantenir-se al llarg de temps i de continuar obert a 
nous documents que respectin la lògica del sistema (en aquest 
cas qualsevol fotografia que documenti el territori físic de les co-
marques de Tarragona duta a terme pels alumnes de l’EADT en 
el marc del seu procés d’aprenentatge). Cada nova promoció 
d’estudiants l’eixamplarà amb una mirada distinta, però els seus 
documents seran acollits amb les mateixes fitxes i descriptors 
que les fotografies de les promocions anteriors. Com tot arxiu, 
serà un dispositiu obert, infinit i sistemàtic. O en tot cas vol ser-
ho. No oblidem pas que som fonamentalment una institució pe-
dagògica, abans que una institució productora de fotografies o 
una institució de conservació de documents. Qui sap quina vida 
tindrà aquest arxiu d’aquí, per exemple, quinze anys més. Però 
tot projecte d’arxiu és per definició obert i un projecte que es 
projecta en el futur.

Una de les qüestions definitòries dels dispositius d’arxiu és que 
els documents es presenten sense jerarquia i sense narrativa. 
Qualsevol fotografia de territori del nostres alumnes hauria de 
formar part d’aquest arxiu, sense assenyalar unes fotografies 
especialment excel·lents per cap criteri. Aquesta presentació 
oberta, que no interpreta els documents, és profundament ca-
racterística del nostre moment cultural. La nostra escola, cer-
tament, no ocupa un lloc de lideratge o d’avantguarda entre els 
centres fotogràfics del món; senzillament tractem de ser rigo-
rosos en la formació dels nostres estudiants de fotografia i ser 
receptius a les qüestions que centren el debat estètic, profes-
sional i pedagògic de la fotografia a escala internacional. Que 
ara ens sentim còmodes presentant les fotografies dels nostres 
alumnes sota un paradigma d’arxiu, penso, és símptoma del 
profundament arrelat que es troba l’arxiu, com a dispositiu i com 
a concepte, en el pensament contemporani, especialment en 
relació amb la fotografia. 

Arxius fotogràfics i exposicions fotogràfiques; 
dos dispositius distints

Resulta interessant assenyalar que l’àrea de fotografia de l’EADT 
(de la qual formo part com un docent més), parla d’un arxiu de 
fotografies de territori i paral·lelament presenta una exposició 
amb una selecció d’aquestes fotografies al Museu d’Art Modern 
de Tarragona (MAMT). Parlem d’arxiu i presentem una exposició! 
Parlem d’arxiu en aquesta revista de Nervi òptic, en les jornades 
que acompanyaran la seva presentació i, esperem, en la digi-
talització de tot el seu contingut que hauria d’estar disponible 
permanentment a través d’Internet (el lloc idoni per a un arxiu en 
el moment actual). Però l’exposició al MAMT no pot ser, de cap 
manera, un arxiu en sentit estricte. Una exposició és necessària-
ment una selecció narrada i interpretada d’un conjunt d’objectes 
de valor, articulada per algú —el comissari— al qual li atorguem 
una autoritat superior a la de l’espectador. Penso que tot ple-
gat evidencia que ens trobem en un moment de trànsit, en què 
ens fascinen els arxius però no volem renunciar a les seleccions 
interpretades. Una situació, penso, més conflictiva del que sem-
bla i que revela tensions del món contemporani, especialment 
intenses en el món de la fotografia i en les institucions que han 
de conservar i difondre imatges fotogràfiques. Un conflicte que 
també marca el projecte de Territori al nostre Departament.

Una exposició de fotografies correspon al relat del s. xx sobre 
l’art i la imatge. Implica seleccionar, ordenar i donar sentit a una 
sèrie de fotografies que es consideren especialment interessants 
com a mínim (però no únicament) des d’un punt de vista estètic. 
Exposar-les implica disposar-les en un espai (les sales d’exposi-
cions), i això és una manera d’explicar-les. Al comissari li atribu-
ïm la possessió d’un relat, d’una «veritat» que comparteix amb 
nosaltres a través de l’exposició. Encara que l’exposició no anés 

acompanyada de cap text (ni un full de sala, ni un breu text em-
plafonat a la primera sala...) l’exposició contindria igualment un 
discurs producte d’una determinada selecció i l’ordenació de les 
obres. Tot plegat correspon al discurs modern (del s. xx) sobre 
el saber i l’art, convençut que hi ha veritats a conèixer, i que al 
compartir-les contribuïm al progrés col·lectiu. 

Conformar una exposició al MAMT amb paisatges documentals 
fets pels nostres alumnes implica assumir una mirada estètica i 
artística sobre aquestes imatges. En erigir una selecció d’aques-
tes imatges per a l’exposició necessàriament construïm un dis-
curs sobre les característiques i les potencialitats de la fotografia 
per documentar el territori. A més, imagino que les fotografies 
es tendiran a exposar en formats grans (similars a les pintures 
contemporànies) i a través de còpies físiques que estabilitzaran 
la imatge en una sèrie de característiques concretes de dimen-
sió, color, contrast, brillantor... Cada fotografia de l’exposició es-
devindrà una peça única i irrepetible. El visitant de l’exposició, 
durant la seva visita, tindrà un contacte efímer i catàrtic amb 
aquestes fotografies que són «còpies originals» (l’oxímoron de 
l’expressió evidencia clarament el conflicte). La posterior con-
sulta de la fotografia a través del catàleg, de la pàgina web, etc. 
serà ja un contacte de segona categoria, no comparable al mo-
ment espectacular del contacte físic amb la fotografia durant la 
visita a l’exposició.

Conformar un arxiu fotogràfic són figues d’un altre paner. Implica 
unir una sèrie de fotografies que tendeix a ser àmplia i infinita, fins 
al punt que arribarà un moment en què no serà possible con-
sultar totes les fotografies, i menys en un ordre lineal. En aquell 
calaix de sastre, ningú t’assenyala quines són les fotografies més 
excel·lents. Hi són totes les que corresponen a cada catego-
ria de consulta (per exemple totes les fetes sobre el Priorat per 
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qualsevol alumne, de qualsevol promoció). Totes les fotografies 
són indexades segons principis de consignació que determina el 
document, no pas l’arxiver, com ara descriptors de l’autor de la 
imatge, l’any i l’indret. Davant el gran volum d’imatges cada lector 
farà un itinerari diferent de consulta on, segurament, l’atzar tindrà 
un paper important. Hi ha una màxima surrealista de 1930 de 
Maurice Blanchot que els teòrics de l’arxiu tenen com a lema: «Ja 
no existeix la biblioteca, a partir d’ara cada u llegirà al seu aire». 
En el nostre cas, podem substituir biblioteca per museu, sala 
d’exposicions, galeria… Qualsevol d’aquelles institucions cultu-
rals que assumeixen la possibilitat d’establir una selecció i un 
relat de les imatges més importants de la nostra cultura, un relat 
que és una forma de poder sobre els ciutadans.

El s. xix: l’era daurada dels arxius fotogràfics

La fotografia, des de la seva aparició, ha tendit a conformar 
registres massius d’imatges. Imatges que, sembla, només 
es poden gestionar a través de dispositius d’arxiu. François 
Arago en la cèlebre presentació pública del daguerreotip el 19 
d’agost de 1839 defensava la utilitat del nou invent destacant 
aquestes aplicacions:

Para copiar los millones y millones de jeroglíficos que cubren, en 
el exterior incluso, los grandes monumentos de Tebas, de Men-
fis, de Karnak, etc. se necesitarían veintenas de años y legiones 
de dibujantes. Con el daguerrotipo un solo hombre podría llevar 
a buen fin ese trabajo inmenso. […] Cabe esperar que puedan 
obtenerse mapas fotográficos de nuestro satélite. Es decir, que 
en pocos minutos se ejecutará uno de los trabajos más largos y 
delicados de la astronomia. (Sougez, 1996, p. 57-58)

Efectivament, fotografia, arxiu i memòria semblen conceptes 
ontològicament vinculats (Cross, Karen; Peck, Julia, 2010). De 
fet, tan aviat com la fotografia va esdevenir una imatge repetible 
(amb els calotips i col·lodions de 1840-1850) immediatament es 
va aplicar el nou mitjà per crear arxius massius d’imatges que 
documentessin, precisament, el territori. Són les famoses «mis-
sions fotogràfiques» del s. xix que contracten multitud de fotò-
grafs per documentar sistemàticament un país (Ribalta, 2008). 
França cap al 1851 va començar la Mission Héliographique, la 
primera gran campanya promoguda per l’Estat que havia de 
contribuir a un arxiu fotogràfic públic de tots els monuments his-
tòrics francesos. Estats Units, acabada la Guerra de Secessió, 
va endegar projectes per documentar extensivament les noves 
terres de l’Oest. Entre elles destaca l’Expedició del Paral·lel 40, 
dirigida pel geòleg Clarence King entre 1867 i 1872, que havia 
de recórrer els territoris muntanyencs de Nevada, Utah, Idaho, 
Colorado i Califòrnia. Una expedició que va disposar de fotògrafs 
tan importants com Timothy O’Sullivan. També van aparèixer im-
mensos arxius privats, impulsats per empresaris de la fotografia 
que veien un potencial econòmic per a aquests documents, que 
adquirien àvidament les universitats i les biblioteques, però tam-
bé les acomodades famílies de classe mitjana per a les seves 
llars. El britànic Francis Frith, cap al 1859, era el més gran em-
presari fotogràfic de la seva època i els seus catàlegs contenien 
extenses col·leccions de fotografies de territoris llunyans com 
Espanya, Egipte o Terra Santa. A Espanya entre les dècades de 
1860 i 1890 l’empresa Laurent & Cía va documentar extensa-
ment tot el territori peninsular, amb un arxiu que ultrapassava 
les 5.000 vistes. Es volia aconseguir una imatge fotogràfica de 
totes les ciutats, pobles i paisatges. Es perseguia una mirada 
omniscient, un ull que ho veia tot a mode del Google Earth del 
s. xxi. El concepte de poder i domini era al darrere d’aquesta 

pulsió escòpica sobre el territori. No oblidem que Europa va 
ser la primera civilització que va dominar el món, des del  
s. xv, en el moment en què va sentir la necessitat de visualit-
zar el territori de manera fidel i rigorosa, fent ús de les prime-
res cartografies fiables del món (Crosby, 1998). En el cas del 
s. xix, el desig de visualitzar el territori a través de fotografies 
estava lligat als projectes de poder dels estat-nació. Així, do-
cumentar el propi país (França, Estats Units…) responia a 
intencions pragmàtiques (construcció de ferrocarrils i altres 
infraestructures) però sobretot a la intenció simbòlica de re-
afirmar l’immens valor patrimonial de cada nació i demostrar 
la superioritat d’aquella nació respecte d’altres. No en va, als 
Estats Units els surveys fotogràfics sobre els paisatges dels 
nous territoris de l’Oest són fonamentals perquè, des del  
s. xix, es construeixi una xarxa de parcs nacionals que han de 
conservar els paratges més feréstecs i espectaculars com a 
patrimoni nacional de tots els ciutadans dels Estats Units. La 
construcció dels estats-nació és la dèria del s. xix i de molts 
dels seus artefactes culturals (i que no ha deixat de tenir la 
seva importància avui en dia, jocs olímpics inclosos). Els ar-
xius fotogràfics que documentaven terres exòtiques (Espa-
nya, Egipte, Extrem Orient) estan al servei d’afirmar un domini 
colonial i, per tant, al servei d’afirmar la grandesa de la nació 
que ha conformat aquell arxiu, no pas de la nació represen-
tada en aquelles imatges.

La naturalesa massiva del document fotogràfic del s. xix (el catà-
leg de Francis Frith entre 1860 i 1940 va recollir 365.000 fotogra-
fies només del territori britànic, corresponents a 7.000 localitats) 
es troba únicament còmode en l’artefacte de l’arxiu, en la institu-
ció que salvaguarda tots els documents, sense excepció, per al 
patrimoni col·lectiu.

El s. xx: de l’arxiu al museu d’art, i de nou a l’arxiu

Un «accident», però, va tenir lloc en el moment intens de les avant-
guardes modernes. El 1937 el Museu d’Art Modern de Nova York 
(MOMA) va programar una exposició que pretenia ser el primer 
repàs exhaustiu de la història de la fotografia mundial (un repàs, 
per descomptat, centrat en el països anglosaxons). El catàleg 
d’aquesta exposició, fet per Beaumont Newhall, va esdevenir la 
llavor del llibre d’història de la fotografia més influent mai editat. 
En les seves successives ampliacions i reedicions, la Història de 
la Fotografia de Newhall continua sent el manual d’història de 
la fotografia més emprat per estudiants de tot el món. S’inicia, 
doncs, un període en què la fotografia entra en el domini dels mu-
seus d’art i la resta d’institucions artístiques (comissaris, galeries, 
universitats…). Ara els criteris de valor de la fotografia passen a 
ser els criteris del discurs estètic de la modernitat. Es valoren 
les fotografies que destaquen per la seva experimentació, per la 
seva originalitat, per ser fidels a un discurs d’autor individual, per 
confluir amb estils desenvolupats per altres avantguardes plàsti-
ques com la pintura, etc. Fins i tot molts autors documentalistes, 
com ara Henri Cartier-Bresson, Robert Frank o Xavier Miserachs, 
són entronitzats pel museu perquè els seus reportatges encai-
xen amb aquests valors de la modernitat artística. Curiosament 
es persegueix la còpia d’autor i la còpia d’època, menystenint 
una visió de la fotografia com a imatge multiplicable fins a l’infinit. 
I aquest paradigma s’aplica tant a les exposicions fotogràfiques 
com a les històries de la fotografia a l’ús.

Però el pensament postmodern, postestructuralista, postcrític (o 
«post» el que vulguem) de les darreres dècades es caracteritza 
pel descrèdit de les grans veritats, per la desconfiança envers 
qualsevol metarelat que ens expliqui a tots plegats com hem de 
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mirar el món. No aspirem a trobar imatges fidels al món que pu-
guem admirar col·lectivament. Michael Foucault (1988) ens as-
senyala, per exemple, la felicitat que li produeix descobrir que la 
història no ens permet descobrir una ànima immortal comuna (ja 
sigui la nació o el que sigui), sinó un sistema complex d’elements 
múltiples que cap poder de síntesi pot dominar. El món té tantes 
visions i tan fragmentàries com individus el poblen. I l’experiència 
digital no ha fet més que aprofundir la nostra percepció que el 
món és pura fragmentació, només aprehensible a través d’un 
pensament rizomàtic (Deleuze i Guattari, 2002), aparentment 
dispers. Pierre Levy caracteritzava el ciberespai, ara fa 15 anys, 
d’aquesta forma que continua sent plenament vigent:

Quiero ahora enunciar su paradoja central: ‘cuanto más univer-
sal (extendido, interconectado, interactivo), menos totalizador’ 
[en cursiva a l’original]. Cada conexión suplementaria añade a la 
heterogeneidad, nuevas fuentes de información, nuevas líneas 
de fuga, tanto es así que el sentido global es cada vez menos 
legible, cada vez más difícil de circunscribir, cerrar, dominar. Este 
Universal da acceso a un goce de lo mundial, a la inteligencia 
colectiva en acto de la especie. Nos hace participar más intensa-
mente en la humanidad viva, pero sin que ello sea contradictorio, 
al contrario, con la multiplicación de las singularidades y el au-
mento del desorden. […] El ciberespacio no está desordenado, 
expresa la diversidad de lo humano. (Lévy, 2007, p. 93)

Aleshores l’arxiu irromp com l’únic lloc on poden residir les imat-
ges postmodernes. Un lloc on no elaborem relats prefabricats 
del sentit de les imatges, on propiciem tantes lectures de les 
imatges com lectors dirigeixin la seva mirada. Cada un de nos-
altres elaborarà a partir del seu itinerari personal sobre l’arxiu 
(aplicant la terminologia postestructuralista) el seu «dispositiu de 
veritat, transitori, tàctic, polític» (Cusset, 2005, p. 141). 

També és cert que s’han erigit veus crítiques al dispositiu d’arxiu 
dins del propi pensament postmodern. Els teòrics de la fotografia 
John Tagg o Allan Sekula (Grigoriadou, 2011) han volgut veure en 
l’arxiu un dispositiu de ciència però també de poder disciplinari. 
L’ingrés de dades i fotografies de tots els individus en els arxius 
s’ha volgut veure com una estratègia disciplinària, molt relacio-
nat amb el model dels arxius policials de fotografies del s. xix. Al 
nostre entendre, però, no hem d’oblidar que l’arxiu resulta més 
neutre que altres dispositius d’informació que determinen lec-
tures menys asèptiques dels seus documents. Per descomptat 
que tot arxiu és un acte de poder (Derrida, 1994), però com a 
dispositiu sempre resulta més obert i neutre que d’altres. Per 
descomptat, no hi ha acte més anihilador per un document que 
la seva exclusió de l’arxiu, no considerar-lo susceptible de formar 
part de la memòria col·lectiva.

Curiosament han estat els artistes «postmoderns» els primers 
a assenyalar la centralitat de l’arxiu per expressar la nostra for-
ma contemporània de relacionar-nos amb la informació i amb les 
imatges. L’artista Christian Boltanski, des dels anys setanta del 
segle xx, treballa amb immenses instal·lacions en les quals inte-
gra grans arxius fotogràfics. Boltanski, en aquestes instal·lacions, 
transforma multitud de fotos de persones que ens resulten des-
conegudes en una pregària sobre el dret de tots nosaltres a no 
ser oblidats, perquè es guardi memòria de la nostra existència 
com a part del patrimoni col·lectiu. Ho fa tant amb retrats de suïs-
sos morts recollits entre els obituaris dels diaris, com amb retrats 
d’escolars francesos, o amb víctimes i botxins dels assassinats 
relatats pel diari espanyol El Caso. Aquestes llargues col·leccions 
de rostres que lluiten contra l’oblit els arranja formant grans retí-
cules d’imatges, amb nombroses files i columnes d’imatges de 
mida i aspecte homogeni. La retícula de fotografies esdevé una 
metàfora visual potentíssima de l’actuació del mecanisme d’ar-

xiu sobre les imatges que acull. En aquesta ordenació massiva 
d’imatges totes semblen iguals. Es manifesta la democràcia del 
sistema neutral de l’arxiu sobre la individualitat i especificitat de 
cada document. El nombre massiu d’imatges acollides per les 
retícules de Boltanski deixa fora de lloc la possibilitat de contem-
plar totes les imatges. Cada espectador farà un itinerari distint i 
personal sobre aquests rostres silenciosos i expressius.

Cal advertir que l’adveniment de l’arxiu en l’escena contemporà-
nia no ha implicat una crisi institucional del museu, tot el contrari. 
Arxiu i museu han resultat antagònics únicament en el terreny 
conceptual. La receptivitat dels museus d’art al pensament es-
peculatiu del món contemporani, a la qual tant va contribuir l’art 
conceptual d’entre 1970 i 1980, ha fet que el museu d’art trans-
formi el seu llenguatge expositiu i, paradoxalment, inventi l’«ex-
posició-arxiu» (un altre oxímoron ben interessant). Un exemple 
d’això són moltes de les apostes del Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) dels darrers anys. Un exemple paradig-
màtic d’això va ser l’exposició comissariada per Jorge Ribalta al 
MACBA amb el títol «Arxiu universal: la condició del document i 
la utopia fotogràfica moderna» (23 d’octubre de 2008 - 6 de ge-
ner de 2009). L’exposició reflexionava, precisament, sobre la re-
lació ontològica de la fotografia amb el document i amb la utopia 
de registrar el món sencer, generant arxius universals. El format 
de l’exposició, en si, era un arxiu. L’exposició ocupava diverses 
plantes d’aquest gran equipament i contenia milers de fotografies 
exposades, moltes en format de mosaic reticular. Cada sala, a 
més, es complementava amb televisors, ordinadors, llibres que 
ens abocaven a poder veure centenars, milers d’imatges que no 
havien pogut ser exposades físicament al MACBA. Al final del 
recorregut ens esperava un «centre de documentació» amb més 
llibres i més fotografies per ampliar el tema fins a l’infinit. El per-
sonal de recepció ens recordava, a més, que l’entrada a l’expo-

sició (amb un preu notable) ens donava dret a tornar a veure-la 
tantes vegades com volguéssim. Hom tenia ganes d’exclamar: 
he vingut a veure una exposició, a aprendre alguna cosa, no a fer 
un itinerari infinit d’imatges i imatges, més de les que veuria en 
un màster sencer d’història de la fotografia. L’exposició que re-
flexionava sobre la condició documental de la fotografia i la seva 
relació amb l’arxiu, era, en realitat, un artefacte d’arxiu.

És als mesos d’estiu de 2012 que estem preparant aquest nou 
número de la revista Nervi òptic. Tinc curiositat per veure com 
més endavant, a la tardor de 2012, els meus companys de De-
partament que han d’exercir de comissaris de l’exposició «Arxiu 
Segona Natura» plantejaran aquest debat entre exposició i arxiu. 
No es pot ser innocent i ignorar que s’invoca un conflicte al plan-
tejar una exposició fotogràfica sobre un arxiu documental en un 
museu d’art. Segur que hi ha moltes formes de donar respostes 
a aquest conflicte. Ells en plantejaran necessàriament alguna. 
Igual que ha estat la nostra mirada, a posteriori, la que ha volgut 
veure un arxiu en l’acumulació de fotografies de paisatges fetes 
pels nostres alumnes al llarg de quinze anys, també serà la nos-
tra mirada d’espectadors d’aquesta exposició la que dotarà de 
sentit els paisatges fotografiats pels nostres alumnes i, també, la 
que trobarà múltiples respostes al conflicte, sempre enriquidor, 
entre museu i arxiu.
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EL PAISATGE
Rufino Mesa
Professor de Fotografia a l’EADT

Definicions preliminars

Formem part integrada del paisatge, som la tremolor física i real 
que esdevé consciència. Així és: constatem que la natura no és 
el fons i nosaltres les figures, ella sempre és activa i genera la 
imatge mental que determina una part important de com sentim 
i veiem el món.

El paisatge natural és el marc on queden presentades les cir-
cumstàncies físiques de la matèria. Els paisatges de la Lluna o 
Mart ens impacten igual que el Sahel o el desert de Gobi... El 
paisatge és la resposta creativa de la natura en llibertat; la pleni-
tud i la decadència conviuen en harmonia. 

El paisatgisme ja és una disciplina que transforma la natura i 
modela la realitat; el camp, els cultius, el territori, la ciutat, ja són 
cultura i han esdevingut en paisatge humanitzat.

El paisatge mental és l’emanació primigènia del paradís i sempre 
que és possible procurem reproduir els seus arquetips. El parc 
de la ciutat, el jardí de casa, la torreta o el bonsai són testimonis 
d’aquesta pervivència.

El paisatge cultural és el marc virtual on vivim i ens expressem 
els humans, aquell que transformem a conveniència i el veiem 
interferit per l’esplendor de les imatges.

Ressonància física i creació

En una anàlisi més acurada i actual veiem que el paisatge és 
un xarxa d’estructures dinàmiques que presenten una multitud 
de formes vives que comparteixen el mateix territori. Aquestes 
estructures no tenen destí aparent; es formen lentament perquè 
és possible que així sigui i no hi ha cap altra intenció expressada 
que aquella que genera la pròpia vida. La seva simplicitat ens 
espanta, la trobem caòtica i violenta; llavors busquem múltiples 
raons per llegir en els signes subtils allò que ja està explicat de 
manera evident. Volem «revelar el misteri» per entendre qui som, 
què fem en aquell indret tan desolat. La incertesa atenua la vo-
luntat i queda atuïda; llavors ens preguntem: què esperem a part 
de ser devorats per un depredador natural i què hi ha més enllà 
de la vida?

Natura i creació

Entre les accions de la natura-paisatge emana un flux que ens 
traspassa i ens arrossega com les aigües d’un riu, en ell sona 
i tremola el batec del tambor de la vida; contemplem la crea-
ció com una capsa plena de misteri! Les percepcions d’aquest 
corrent universal són una ressonància física i la rebem tots els 
éssers per igual. És per això que hem d’entendre que som fills 
de les pedres, creacions sublims de la llacor del riu, i aquesta vi-
bració misteriosa fa possible que una ametlla passi per l’estat de 
flor; això ens commou! Sabem que la poma és filla d’un arbre i 
que alhora un dia va ser una llavor que s’encadena fins a l’origen. 
Entre els dies que passen aquestes transformacions, el paisatge 
ens explica també com són de lluminoses les primaveres. 

Imatge: Alexandre Ayxendri. Àlbum. Coma-ruga, 2012
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El fotògraf interpreta aquesta realitat inspirada, queda seduït per 
la nitidesa de la seva veu i diu en silenci:

És massa potent la imatge observada I massa simple la imatge 
construïda. 

Llavors se n’adona que el paisatge és part integrada en la seva 
estructura mental, és la suma de les vibracions de la matèria 
que s’han cisellat al pensament de manera afortunada. Captivat 
pel perfum de la terra, per la llum dels camps i la frescor del 
bosc, exclama:

Aquesta terra és la matriu d’allò que sento i la carn que cobreix la 
closca del pensament.

La imatge forma la foto fixa d’una situació dinàmica, un quadre 
que atrapa les múltiples manifestacions del paisatge, és l’obra 
que resta com una mirada captiva. Així les deixa congelades, 
pressuritzades i conservades. La imatge creada, la foto «revela-
da», és homòloga al paisatge i representa la intel·ligència lúcida 
de la natura, el sorprenent rostre de les seves creacions. Així, 
degudament presentada en el quadre, en la imatge fotogràfica, la 
fem assumible com a realitat cultural, comprensible el llenguatge 
que la presenta, acceptable la seva brutalitat i memorable la seva 
permanència. És la manera d’entendre alguna cosa de la realitat 
que ens envolta i de deixar informes de com la veiem; el paisatge 
és gràcies al testimoni de la nostra presència... 

Seducció del paisatge

El paisatge és l’expressió plàstica de la matèria; així ho van entendre 
els romàntics que són els que van recrear aquesta mirada sublim de 
la natura. És la imatge que expressa el llenguatge de la vida i del seu 
context en plena llibertat.

Tot això i mil coses més s’expliquen en obrir els ulls a la llum del sol 
cada dia. La seva acció diària ens educa: en observar el perfil de la 
muntanya, seguir el trajecte del riu i gaudir dels contorns variables del 
paisatge, els sentiments queden fermentats amb les seves espores. 
La imatge reiterada fa un solc a la memòria i d’aquesta manera el 
paisatge queda incrustat i reflectit a la ment, a la càmera fosca, al llot 
del riu, i allí queda per sempre més. Així ens posseeix, lentament ens 
modela, amb un burí de llum dibuixa les emocions, els replecs del 
rostre, el color de la pell i deixa encesa la flor a la mirada. És un gravat 
en viu que presenta els senyals que determinen l’espai on vivim.

El context ens forma i omple d’imatges l’imaginari creatiu, espe-
cifica les maneres de viure i crea vincles psicològics i biològics 
importants; els sentiments queden assolits i són indestructibles. 
El paisatge no és el fons i nosaltres les figures, és una llavor que 
creix i es transforma en idea, en sentiment i en obra.

El paisatge diu molt del que som: espurnes expectants entre el 
color de les fulles verdes. L’experiència temporal d’aquesta realitat 
canviant és la que delata la presència del misteri i ens regala el 
goig d’estar aquí. La vida és meravellosa i en obrir els ulls, cada 
dia, una i altra vegada, una allau de llum ens deixa corpresos; 
estar ací ha estat un premi, una oportunitat única! El paisatge s’ha 
emmirallat a la retina, s’ha filtrat pels ulls, s’ha colat al pensament 
i s’explica ell mateix entre les nostres idees; llavors ell parla per la 
nostra boca i ens diu com és el món. 

La percepció generosa d’aquesta grandiositat tan sols es pot 
rebre des de la llibertat de pensament i la lucidesa estètica; les 
sensacions directes del paisatge es fan carn viva i emoció exis-
tencial. Algunes persones constaten que allí s’expressa alguna 
cosa excepcional; per ells és la font del misteri que queda revelat 
i intenten captar-lo, atrapar-lo en l’obra. Aquests individus són 
testimonis excepcionals i deixen amb la seva representació la 
memòria permanent del paisatge. La pintura, el dibuix, la foto-
grafia i les altres arts són mirades que intenten presentar allò que 
respira la natura, allò que es deixa intuir però que s’escapoleix a 
cada instant. El paisatge és massa complex per entendre la seva 
veu, per sentir la seva harmonia, és en una allau de signes que 
obnubilen, una munió de llums que reverberen i s’extingeixen!

Com un mirall intemporal, cada paisatge reprodueix l’alè comú, la 
presència de la natura; són les veus de la creació que expliquen 
les dinàmiques pròpies de la vida. L’harmonia universal troba ací 
la seva expressió i parla de present i d’eternitat. 

Interpretació i realitat

El llenguatge plàstic fa comprensible l’abstracció del paisatge i 
l’obra, si és magistral, educa, construeix la mirada i representa valors 
testimonials, estètics i morals... Alhora emet senyals d’identitat, de 
sentiments compartits, de complicitats i de maneres d’interpretar la 
realitat. Cada persona sent en pròpia pell que l’obra és un fragment 
germinal del paisatge, un fractal que presenta la totalitat del que ha 
passat en cada expressió de la natura. També sent que l’obra és me-
mòria intemporal i alhora una espurna terminal com totes les coses. 

L’obra plàstica és una finestra que ens deixa fluir en la conscièn-
cia que genera la natura. Com una campana subtil, impercepti-

ble, parla d’allò que no és possible dir amb paraules. Per als que 
són còmplices d’aquesta mirada, l’obra ja és un valor implicat 
en el paisatge, destaca les seves singularitats i lliura els seus 
presents com un mirall que diu que també som natura i hem de 
morir com ella. 

El quadre és homòleg al paisatge; l’obra presenta la seva veu 
humanitzada. Llavors veiem com la vida és la companya insepa-
rable de la mort i davant d’aquesta realitat quedem paralitzats. La 
tragèdia ens deixa aterrits: massa gran la muntanya, massa petit 
l’ésser, massa dura la tragèdia i complex el misteri! Llavors no vo-
lem entendre aquesta força vital ni la seva terrible llei. Espantats 
fugim, marxem per refugiar-nos en el paisatge domesticat, els 
jardins de Versalles i les seves derivacions.

Derrotats i acovardits davant l’adversitat, ens agafem al rostre 
totpoderós de la vida i amaguem la tragèdia darrere el paisatge 
del poder, el jardí conegut i amarat pel jardiner. La cultura bonsai 
ens ha derrotat, la religió, la pàtria, el refugi en la col·lectivitat o la 
finestreta virtual ens serveixen d’excusa i de tomba. 

Identitat i territori

El paisatge desplega els seus tresors i llavors deixa de ser un es-
pai vital, de reflexió, un lloc de trobada amb l’altre i passa a ser un 
territori d’interès econòmic i polític que cal administrar, conservar i 
engrandir. Llavors el paisatge desapareix i al seu lloc afloren les es-
tructures de poder. Es delimiten les fronteres, afloren les diferències 
i s’encarna la lluita pel seu control; diuen que cal crear hegemonia!

Ens diuen que el territori és el bressol del pensament, el llit pòs-
tum dels avantpassats i la pedra de la memòria. Entre els humans 
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la diferència rau en el fet que un beduí rep aquest impuls de la vida a 
les sorres calcinades del desert i un esquimal entre les terres glaça-
des del pol nord. Però tots dos reben la llum del mateix sol, tots dos 
roden a la mateixa velocitat a la terra, tots dos són víctimes del po-
der i tots dos tindran el mateix final en aquesta aventura de la vida.

Les particularitats són destacables, es troben immerses en els re-
cursos naturals, en la manera de respectar-los, administrar-los i es-
pecialment en la cultura de l’apropiació. Aquí també tenim en comp-
te les qüestions històriques i les contradiccions que n’emanen. És 
important valorar com es gestiona el territori i com s’expressa la 
seva possessió.

No podem dir que estimem el territori-paisatge, que respectem la 
natura, que fem d’ella un jardí per a la vida emulant el paradís, si te-
nim les muntanyes en flames, el camps de conreu erms, els pobles 
improductius, els rius contaminats i la costa plena de formigó. Si 
parlem de poder i territori podem entendre que les coses estiguin 
com estan...

Simbiosi

Cada espècie té el seu llit ecològic on poder sobreviure i és una 
realitat que ho fa millor si manté una simbiosi permanent amb la 
resta d’éssers vius; llavors el paisatge esdevé harmònic i adaptat 
a les seves circumstàncies. Aquest condicionant és natural i la 
vida i la mort formen part de l’escenari de possibles interrelaci-
ons. La resultant de tot plegat sempre és l’acció de totes les es-
pècies. El fet de sobreviure de les despulles dels altres, de fer-se 
humus l’esplendor de la vida, forma part implicada de la bellesa 
inigualable del paisatge primigeni. D’aquesta clamorosa i natural 
acció entre la vida i la mort neix tot, també el sentiment de perti-

nença, la història i la cultura. Amb l’acció cultural pot entrar la 
comprensió del paisatge, però no sempre és això. La mirada 
singular és difícil de formar: aquella que valora i fa ressaltar 
un arbre sobre una vall resseca. El paisatge ens parla del que 
hi ha i d’allò que és absent, de la construcció i la destrucció.

Natura i cultura

L’home crea particularitats sobre allò que és universal; observa i 
transforma la realitat. Llavors, l’energia i l’impuls de la matèria per 
crear vida és detectat, la força per conservar-se i evolucionar és 
estudiat i les variables que presenta són la base de múltiples in-
dagacions. Tot ho fem en la direcció de treure beneficis i acumu-
lar poder. Com fa la natura, busca la diversitat per sobreviure en 
qualsevol circumstància. De la mateixa manera, l’home observa 
la intel·ligència de la natura, s’educa en ella i crea la meravella que 
abans contemplaven els pintors i ara ho fan les càmeres; és una 
realitat sublim, però no sempre afortunada! 

Sobre això cal reflexionar; la mirada és interessada i actua amb 
estratègies i intencions perverses; el benefici sense límits és ple 
de perversitat! En un sistema com el que ara vivim, on la carència 
d’un control eficaç ho fa tot possible, fins i tot la destrucció total, 
és fa difícil justificar l’actitud envers el paisatge...

El document

En poques ocasions la imatge és un document exemplar, po-
ques vegades els fotògrafs saben el que estan fent més enllà de 
fer una foto tècnicament ben resolta i contestar el millor possible 
les demandes del mercat.

El poder de les imatges és inigualable en la cultura actual: és 
enriquidor, informatiu, pervers i forma part integrada en les es-
tructures del poder; ell crea les necessitats estètiques, les ràtios 
d’audiència i les demandes culturals... 

Les obres arriben a produir canvis paradigmàtics, a construir dis-
torsions en la consciència i el pensament, a crear realitats mentals 
amables, ordenades, creatives i destructores. Les imatges formen 
avui el paisatge virtual de l’home a l’aldea global. Són les veus tot-
poderoses de la informació les que proporcionen una realitat uni-
versal. Constatem, però, que produeixen cansament, marginació, 
depredació, violència i banalitat. La imatge informa d’una realitat 
estilitzada i la tragèdia més espantosa es converteix en mercaderia. 

Penso que si les obres presentessin el batec de la natura, l’im-
puls de la vida i arribessin al cor de les persones, la realitat cul-
tural seria molt diferent. Si la imatge presentés la ressonància 
creadora, l’alè profund de la intel·ligència natural, la conducta de 
les persones canviaria i llavors cercarien en altres direccions... 

Potser ens faríem militants actius d’una causa invencible i potser 
la terra no sofriria la malaltia crònica que ara està patint...

Territori i poder

Els humans són una espècie no ubicada i amb aquesta condi-
ció entren factors de poder i control sobre el territori més enllà 
de l’espai natural que els pertoca. La dimensió escindida de la 
natura distorsiona la realitat i forma un sentiment diferenciador; 
el límit és sempre a la frontera de l’infinit i fins allí s’ha d’arribar. 
L’home estableix els drets històrics, la propietat i el domini d’un 
espai, no com a escenari vital, sinó com a instrument de poder 
amb totes les seves variants econòmiques, polítiques, militars, 
ideològiques, culturals, religioses...

El poder ha evolucionat sempre, ha adoptat la forma més subtil i 
relliscosa. Ara el poder no descansa sobre el territori, sobre allò 
tangible que presenta la natura, ho fa sobre la forma convencio-
nal del valor. El crèdit és una eina misteriosa que assoleix el mà-
xim poder. La possessió del poder s’oculta darrere de la solvèn-
cia que ofereixen les lleis dels homes i es manifesta de manera 
sigil·losa entre les dinàmiques del mercat. És una eina perversa, 
invisible que s’escapa a totes les fronteres, per la qual cosa no 
té responsabilitats directes sobre cap territori. En la seva dinàmi-
ca emergeix una estructura poderosa i destructora; el poder del 
crèdit i la seva falta pot establir lleis de control sobre una nació, 
un estat i tot un continent. Aquest poder serà exercit per la seva 
espoliació, no per la millora i conservació, i així fins a destruir-lo 
si és necessari. El poder té un sol objectiu: generar més control i 
més poder fins a esdevenir força aclaparadora.

Imatge: Marta Gabàs. S/ t . Altafulla i Torredembarra, 2008
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El poder de les orenetes

Al territori, la cultura del poder destaca i crea la diferència, fa èmfasi 
en la particularitat i genera el sentiment de l’altre, l’enemic, el contra-
ri. És la manera de fragmentar la societat i així dominar escenaris al 
desert, la muntanya, el pla, les selves o continents de gel. Tots ells 
poden ser hàbitats i objectes de possessió i explotació. En destacar 
i fitar els límits del territori, sembla que separa l’espai polític, l’àrea 
d’influència cultural de l’expressió universal. Però no és pas així: als 
ulls d’una oreneta les fronteres no existeixen; ella encara forma la 
frondositat silvestre del paisatge. La natura sempre és en lluita per-
manent i sobreviurà totes les fronteres humanes.

L’espai de la vida és a l’escenari d’allò possible. Mirem com actua 
un bacteri o una papallona reial: la terra és el seu escenari i viu el 
paisatge dintre de la seva realitat...

Quant a la cultura humana, també vivim en una capsa oberta a 
les expectatives del poder i les seves manipulacions i virtuts; les 
noves tecnologies, la ciència, la medicina, etc. són universals, 
com són universals les idees de Confuci o de Plató... 

La mofeta

L’apropiació del territori crea la il·lusió de singularitat, la diferència 
i pertinença, però hem de pensar que es tracta d’una dimensió 
política i una expressió de poder que s’irradia de manera fractal. 
En el fons, és l’acció de la mofeta que marca amb el seu perfum 
particular l’àrea d’acció personal.

Ara l’expressió del territori es manifesta en l’economia i aques-
ta actua a escala mundial. Les qüestions d’identitat i pertinença 
quasi són valors folklòrics o sentimentals.

Mario Benedetti és més racional i explícit quan expressa com 
formem part implicada del paisatge i com expressem els signes 
d’identitat que ens han posseït:

A veces cuando vuelvo a mi ciudad puedo admitir que es fea 
pero cuando la dejo me parece de una belleza sin consuelo.

En oposició a Mario Benedetti es troba l’opinió de Lev Trotski, qui 
sobre la manipulació política d’aquest sentiment diu: 

El patriotismo es la principal parte de la ideología mediante la 
cual la burguesía envenena la conciencia de clase de los opri-
midos y paraliza su voluntad revolucionaria, porque patriotismo 
significa sujeción del proletariado a la nación, tras la cual está la 
burguesía.

I Samuel Johnson és més directe i diu sobre el territori, entès 
com a nació o pàtria:

El patriotismo es el último refugio de los canallas.

Personalment afirmo que el paisatge és el lloc de convivència 
entre les formes vives, però els humans i especialment el qui te-
nen el poder estan convertint-lo en un camp de destrucció, una 
tomba col·lectiva on entrarem tots...

Creació i territori

Com el bacteri, el fotògraf, el pintor, el «creador» no reconeix 
aquest perfum diferenciador i passa les fronteres per buscar el 
saber. La intuïció ens diu que la font de la creativitat és oculta 
entre l’alè de la totalitat, allí, entre les fulles verdes.

L’art que s’esdevé fruït d’aquestes experiències universals rep 
una gnosi de la «tangibilitat oculta», i mostra una prova evident de 
la realitat pressentida. L’obra interpretada i observada així és un 
impuls fidel que emana de la realitat invisible; la que dorm darrere 
de les coses, la que s’oculta a la mirada, s’amaga de la superfície 
i motiva el «creador». És l’energia transformadora que empeny 
amb força cap al futur. No hi ha innovació si no veiem més enllà 
del territori conegut, si no ens deixem portar per la força creativa 
de la natura. D’aquesta manera, l’acció creadora pot esdevenir 
una obra viva i permanent.

Però s’ha de tenir molta cura a l’hora de fer lectures errònies 
d’aquesta energia espiritual, holística i universal, ja que podem 
caure en estètiques afectades i defallides. Tampoc podem con-
vertir-les en el dogma d’una religió o en l’alè vital de la pàtria; tant 
en un cas com en l’altre, la vivència estètica pot ser el camí de la 
derrota espiritual. Les identitats són sentiments que expressen 
una visió excloent de l’altre; la teva idea, la teva pàtria, la teva 
religió s’enfronten a totes i cadascuna de les altres amb les eines 
d’un raonament segrestat, posseït per les espurnes encegado-
res del paisatge local. Pensem que el mateix paisatge pot tenir 
infinites interpretacions, segregar infinits impulsos emocionals i 
ser el territori de multituds de formes culturals.

Gaudeix de les altes muntanyes
Liba vi a les sorres del desert 
Mira com plora el riu; és per tu
fa temps que no veus els seus ulls

Imatges: Cristina Claramunt. Ambulants. El Morell i Valls, 2010



ÍNDEX D’AUTORS

David Mocha
Transiciones
Tarragona, 2010 

Jordi Blas
El barri
Flix, 2006

Cristina Serra
(In)comunicacions
A-7, Tarragona, 2009 

Maria Veses
Cavitats s/n
Els Pallaresos i Altafulla, 2011

Javier Valencia
Desaparecida
Horta de Sant Joan, 2008

Portada i contraportada

Àngels Matamoros
Vora Mar 01
Salou, 2008

Verónica Risalde
Riera
Tarragona, 2009

Xavier Parés
Bastides
Camp de Tarragona, 2008

Javier Valencia
T.11 i Riu Clar
Riu Clar, 2011

Àngels Matamoros
Vora Mar 02 i Vora Mar 03
La Pineda i Salou, 2008

Cristina Claramunt
Temps mort
La Pineda, 2011

Anna Guardiola
Comerç
Polígon Les Gavarres, 2009

Marta Vidal
Tres llums i De cara al mar
Tarragona, 2011

Xavier Parés
Lupanars
Camp de Tarragona, 2008

David Sanz
S/t 
Sant Pere i Sant Pau, 2003

Roser Arquès
This is not Usa
Delta de l’Ebre, 2012

Luis Pérez
Tarraco Àtica
Tarragona, 2012

Òscar Lanau
S/t 
Tarragona, 2012

Cristina Serra
Adéu Sol
Tarragona, 2009-2010

Marta Gabàs
S/t 
Altafulla i Torredembarra, 2008

Fani Llauradó
Realitat il·lusòria
Els Pallaresos, 2006

Maria Sedó
Can Magrinyà
Falset, 2011

Paula Vittori
S/t 
Vila-seca, 2011

Sílvia Iturria
Torres Roma
Tarragona, 2005

Irene Cabré
Perifèries
Camp de Tarragona, 2004-2005

Gisela Martí
L’altra ciutat
Riu Clar i Valls, 2011-2012

Carlos Bernués
Tierra por explorar i Traspaso
Tarragona, 2011

Bernardette Farriol
El sentit del paisatge
Camp de Tarragona, 2003-2004

Joan Valldepérez
A un pam de l’aigua
Tarragona, 2004-2005

Alexandre Ayxendri
Repsol Petroli
La Pobla de Mafumet, 2012





ISBN  978-84-15264-19-4

9 788415 264194


