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1-INTRODUCCIÓ



Qui no té un mòbil avui en dia? Qui 
de vosaltres no el fa servir per fer 
tota mena de fotografies amb la 
càmera que té incorporada? Si us 
agraden, les guardeu i les compartiu 
amb qui voleu. Si no us agraden, les 
retoqueu o esborreu. No us cal haver 
après res d’especial per fer tot això. 
Avui en dia és molt fàcil fer una foto, 
està a l’abast de gairebé tothom.

Grup de joves mirant el mòbil.
Josep Losada, 2021



Fer que sigui tan fàcil no n’ha sigut 
gens, de fàcil.
Fa cent anys, qui volia fer-se un retrat 
havia d’anar a un estudi fotogràfic 
com el de Ricard Mur. En aquells 
temps els aparells fotogràfics eren 
costosos i difícils de manipular. Calien 
molts coneixements tècnics i de 
procediments químics per obtenir una 
fotografia de bona qualitat. 

Càmera alemanya de principis del 
segle XX.



2- LA INVENCIÓ DE LA FOTOGRAFIA



Ja coneixeu la 
Càmera Obscura o 
Cambra Fosca. 
Durant segles, els 
artistes la feien 
servir per dibuixar. 
N’hi havia de grans 
i de petites.  



Però trobar les substàncies 
que fixessin una imatge de 
manera permanent sense 
haver-la de dibuixar, és a dir, 
fer que fos la pròpia llum la 
que es dibuixés a si mateixa 
(foto vol dir llum en grec, i 
grafia, dibuix) va requerir de 
molts experiments, tant per 
trobar les que eren sensibles 
a la llum com les que 
aturaven el procés de 
reacció a la llum. Aquesta 
segona part va ser la més 
difícil.



Des del s. XVII se sabia que el 
nitrat de plata quan s’exposa al sol 
es torna negre com la tinta. El que 
no trobaven era com aturar 
aquesta reacció.
Thomas Wedgwood, a principis del 
s. XIX, va intentar per primera 
vegada gravar imatges creades per 
una lent en una cambra fosca. Els 
resultats no van ser satisfactoris i 
es va dedicar a fer siluetes posant 
fulles o ales d’insectes sobre paper 
o cuir blanc sensibilitzat amb plata 
i exposat al sol. Va aconseguir 
imatges negatives, però no va 
aconseguir fixar les siluetes.  

Thomas Wedgwood (1771-1805) Impressió de 
fulles. 



La primera imatge permanent 
va ser obra de Joseph 
Nicéphore Niépce, el 1824. 
Ho va aconseguir posant dins 
d’una cambra fosca una placa 
d’estany banyada amb 
Betum de Judea diluït amb oli 
de lavanda. I deixant 
l’obturador obert durant 8 
hores. Les parts fosques de 
la imatge corresponen al 
Betum que s’endureix al 
contacte amb la llum. El 
Betum no endurit el va 
dissoldre amb oli de lavanda, 
deixant la placa la descobert.

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833)
Punt de vista des de la finestra de Le Gras,  

1824.



Niépce va intentar obtenir millors 
imatges i reduir el temps 
d’exposició sense aconseguir-ho.
Niépce s’associa amb Louis 
Daguerre que també 
experimentava amb 
l’enregistrament d’imatges però 
mor abans de veure l’èxit del seu 
treball.
El Daguerrotip o daguerreotip.
L’any 1839, Louis Daguerre dona a 
conèixer el nou procediment 
fotogràfic, el daguerreotip, un 
mètode molt laboriós i sofisticat 
però d’una gran qualitat d’imatge. Primer daguerreotip comercial, 1839



Louis-Jaques-Mandé Daguerre (1787-1851).
París, Boulevard de Temple, 1838.

En aquesta fotografia, un 
daguerreotip, hi  apareixen 
per primera vegada dues 
persones. A l’avinguda hi 
havia molta més gent i 
també molt de tràfic, però 
com que el temps 
d’exposició era encara 
molt llarg, uns 15 minuts, 
només l’home que 
netejava les botes i el seu 
client, com que estaven 
quiets, van quedar 
enregistrats. 



Daguerreotip de Louis Daguerre. 
Jean-Baptiste Sabatier-Blot, 

1844

Quan van aconseguir reduir el temps 
d’exposició a tan sols un minut (l’any 
1841) van poder fer retrats, com aquest 
del mateix Daguerre.
El daguerreotip crea imatges d’una gran 
nitidesa, però a banda de ser un procés 
molt laboriós, tenia l’inconvenient que cada 
placa era única. No se'n podia fer cap 
còpia.
Si voleu saber com es feia un daguerreotip
podeu entrar a aquesta pàgina web:

Obtenció d’un daguerreotip. Museu del Cinema Col·lecció 
Tomàs Mallol/ CRDI
http://www.museudelcinema.cat/cat/colleccio_recursos.php?i
dreg=1382

http://www.museudelcinema.cat/cat/colleccio_recursos.php?idreg=1382


William Henry Fox Talbot (1800-1877). 
Roure a l’hivern. Calotype, c. 1842-1843.

William Henry Fox Talbot, 
el mateix any 1839
presentava el seu 
sistema negatiu-positiu,
un procediment 
completament 
independent del de 
Daguerre. I el 1840, un 
avenç revolucionari: 
El calotip (bella 
impressió en grec): la 
imatge s’enregistra en 
negatiu en un paper 
altament sensibilitzat. I 
per un procés químic es 
revela en positiu. Ja es 
podien fer còpies.



J. Hershel proposa per primera 
vegada el nom de fotografia, 
també el de negatiu-positiu per 
descriure el sistema de Talbot.
El temps d’exposició es redueix a 
30 segons, cosa que va 
permetre fer retrats de persones 
amb posats més naturals. 
El calotip és un procediment més 
econòmic i fàcil d’utilitzar que el 
daguerreotip, però la seva 
nitidesa mai va igualar la del 
daguerreotip.

William Henry Fox Talbot (1800-1877). 
Retrat de família, 1845



Placa de 
metall 
banyada 
en 
plata. 

Placa de 
vidre.

Al llarg de la segona meitat del 
segle XIX s’experimenta amb 
diverses emulsions que 
gradualment milloren i 
simplifiquen la tècnica 
fotogràfica. Una de les primeres  
va ser un compost de plata 
suspès en blanc d’ou. Aviat se'n 
van adonar que la qualitat de la 
imatge variava segons si els ous 
eren frescos o no!
En lloc de les plaques de metall 
daguerreotips o el paper dels 
calotips, van adoptar les 
plaques de vidre com a suport. 



Matheu Brady (1823-1896)fent un reportatge de 
la Guerra Civil dels Estats Units, (1861-1865) 
amb el seu aparell anomenat ʼmamutʼ.

Aviat van poder reduir el 
temps d’exposició a només 5 
segons! Això els permetia 
captar escenes en moviment.
Com fer un reportatge de 
guerra, com el que va fer 
Matheu Brady de la Guerra 
Civil dels Estats Units amb el 
seu aparell gegantí, anomenat 
‘mamut’, 



Considerat el primer reporter 
de guerra, Brady mostra, per 
primera vegada, la crua 
realitat de la guerra. Les 
seves fotografies van tenir 
un gran impacte en la 
societat americana.

Matheu Brady (1823-1896)reportatge de la Guerra 
Civil dels Estats Units, (1861-1865) amb el seu 
aparell anomenat ʼmamutʼ.



Els qui van fer de la 
fotografia la seva 
professió, es 
guanyaven 
principalment la vida 
fent retrats a la gent 
en el seu estudi 
fotogràfic. 
En un principi, les 
cadires on s’asseien els 
clients, tenien aquest 
reposacaps perquè no 
es moguessin el temps 
que trigaven en fer la 
foto. 



André Adolphe Eugène Disdéri
(1819-1889). Carte-de-visite.

El fotògraf parisenc André 
Disdéri va inventar, el 
1854, una càmera amb la 
que podia fer fins a 12 
fotografies de manera 
consecutiva. 
Les imprimia en un sol full. 
Després les tallava i 
convertia en les 
anomenades “cartes de 
visita”.
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André Adolphe Eugène
Disdéri (1819-1889). 

Carte-de-visite.

Va tenir molt èxit!
Un bon fotògraf es 
guanyava molt bé 
la vida en aquell 
temps. 
Fer-se un retrat es 
va posar de moda i 
el seu cost el feia 
assequible a molta 
gent. 



Amb les fotos 
que li sobraven 
o que la gent 
no volia, Disdéri
va tenir la 
pensada de 
retallar-les i 
enganxar-les de 
manera 
divertida.
Va ser 
l’inventor del 
“collage”. 



Retrat d’una nena, cap al 1850. 
Autoria desconeguda. 

Com que les primeres fotografies eren 
en blanc i negre, fet que desagradava 
a molta gent, alguns fotògrafs les 
acolorien a mà. 
Tenir un retrat per primera i, 
possiblement per a molts, única 
vegada a la vida, era tot un 
esdeveniment. Per això vestien les 
millors gales i feien un posat seriós, 
conscients de la transcendència del 
moment.
El posaven en un marc molt treballat.



O en un àlbum molt luxós, que venia a ser com el 
Facebook o l’Instagram de l’època perquè 
intercanviaven retrats entre famílies i amics.
Per què valoraven tant, tenir un retrat? Perquè 
fins a la invenció de la fotografia, havia estat 
privilegi exclusiu dels rics i poderosos.

Àlbum de fotografies de 
finals del s. XIX. Sant 
Feliu de Guíxols. 

Retrat d’una 
parella a 
finals del s. 
XIX. Estudi 
fotogràfic 
Sánchez, Sant 
Feliu de 
Guíxols. 



3-COM ES FEIEN ELS RETRATS ABANS DE 
LA INVENCIÓ DE LA FOTOGRAFIA?



Com bé haureu endevinat, es 
feien pintant o dibuixant. O 
fent una escultura. 
L’art de la pintura, del dibuix 
i de la escultura requeria 
anys d’estudi i de pràctica. 
Durant segles, els que 
excel·lien en aquestes arts, 
treballaven exclusivament 
pels governants i poderosos.
Tenir un retrat, era símbol 
de poder. El retrat feia 
visible qui manava i la imatge 
del seu poder perdurava en 
el temps. 

Estàtua de bronze de l’emperador romà August, 
(27 aC–14 dC) primer emperador de Roma, a la 
Via dei fori imperiale, Roma. Les vies o places 
públiques eren les “xarxes socials” de l’època!



En el temps terrenal o en 
el del més enllà. Els 
faraons egipcis es feien 
màscares mortuòries 
perquè, juntament amb el 
seu cos momificat, l’ànima 
els reconegués i poguessin 
així viure eternament. Un 
privilegi, el de la vida 
eterna, accessible només 
al faraons, alts càrrecs i 
sacerdots.
Aquests primers retrats  
són idealitzats. Voler 
presentar una bona imatge 
d’un mateix, ja ve de molt 
lluny!

Màscares funeràries egípcies.



Aquest retrats, els 
més antics trobats 
fins ara, mostren 
per primera vegada 
la persona tal i com 
era. 

Pintures de El Fayum. 
S. I aC.- S. IV dC



Es tracta de 
retrats 
funeraris d’un 
gran realisme, 
trobats a El 
Fayum, a 
Egipte, pintats 
entre el s. I aC 
i el s. IV dC

Pintures de El 
Fayum. 

S. I aC-S. IV dC



Pintures de El Fayum. S. I aC.- S. IV dC

Un sol retrat, 
fet a la flor de 
la joventut i 
vestint les 
millors gales, no 
per ser vist, per 
mostrar el seu 
poder en 
aquest món, 
sinó per poder 
viure joves 
eternament.



Els qui ostentaven el poder terrenal, 
com l’emperadriu Teodora, es 
retrataven amb tots els símbols del 
poder.

L’emperadriu Teodora. Mosaic. Església de 
Sant Vital, Ravenna (Itàlia). S. VI dC



Amb el pas del temps, la moda 
reial va canviant...

Hyacinthe Rigaud
Lluís XIV de França. Oli sobre tela.

1701



A les esglésies hi havia les 
imatges del poder diví: 
Jesucrist, apòstols, sants...

Trobo interessant remarcar 
que tant el Déu dels jueus i 
cristians com el dels 
musulmans, prohibeixen 
expressament que es faci cap 
imatge seva, encara que els 
catòlics no n’han fet gaire cas.

Per què diríeu que no ho volen 
que se’ls faci cap retrat?

Pantocràtor. Àbsis central de Sant 
Climent de Taüll. s. XII dC



Si bé alguns artistes van 
pintar la gent humil, aquests 
eren mers models que 
posaven per el pintor com ell 
els demanava. I el cost 
d’aquestes pintures era del 
tot inassequible per ells.

Diego Velázquez (1599-1660) 
Vella fregint un ou. 
Oli sobre tela. 



La invenció de la fotografia permet 
a la petita burgesia i a les classes 
populars, tenir el que durant segles 
només els rics i poderosos havien 
pogut tenir: un retrat seu! Ara, per 
per primera vegada, podien ser 
vistos i recordats en un futur. 
D’aquí, per ells, la importància del 
moment!

Retrat de Maria Nadal fet al estudi de 
Ricard Mur. Principis s.XX.

Col·lecció particular



Retrats d’una 
nena i d’un nen 
fets per Ricard 
Mur a principis  
del s.XX



4- L’EVOLUCIÓ DE LA FOTOGRAFIA



Hi ha quatre etapes en la història de la fotografia marcades pels avenços 
tècnics en la manera d’obtenir la imatge. 
Cada etapa suposa una simplificació en el funcionament de l’aparell, la 
reducció del cost i de la mida de l’aparell, encara que no sempre en un principi, 
posant la fotografia a l’abast de cada vegada més gent. 



2.- Etapa de popularització de la fotografia analògica. 

3.- Etapa del naixement de la fotografia digital. 

4.- Etapa del telèfon mòbil amb càmera incorporada.  

1.- Etapa inicial. Naixement de la fotografia analògica. 



És l’etapa que hem vist fins ara.
Comença quan es fa la primera fotografia el 1824. 
En aquesta primera etapa, malgrat els experiments i avenços, 
els aparells són cars i difícils de manipular. Ser fotògraf és una 
professió per la dificultat que comporta la manipulació dels 
aparells i sobretot de les substàncies fotosensibles i de revelat 
que s’han de preparar manualment. Qui vol un retrat, ha 
d’anar al seu estudi.
Aquesta etapa dura fins a principis del segle XX.

1.- Etapa inicial. Naixement de la fotografia analògica.



A Sant Feliu de Guíxols, el 
primer fotògraf professional 
del qual tenim constància, 
va ser un francès, August 
Guyot.  El 1864 va obrir una 
galeria al carrer de la Creu, 
núm. 21. Es presenta com a 
“Pintor y Fotógrafo” potser 
perquè molts fotògrafs 
acolorien o retocaven les 
imatges o perquè la pintura 
gaudia encara de més 
prestigi que no pas la 
fotografia.

August Guyot. Retrat 
d’una nena. Finals 
segle XIX. Fons Joan 
Ripoll.



Alguns d’aquests professionals, a 
més de fer retrats en el seu estudi, 
van tenir la pensada de sortir a 
retratar allò que els interessava o 
pensaven que  interessaria a la 
gent. 

Gràcies a ells, tenim moltes imatges 
de com era la vida fa més de cent 
anys. Gràcies també als Arxius 
Històrics que les han recopilat, 
classificat, conservat i donat a 
conèixer als ciutadans.

Ricard Mur. 
Font de Monticalvari. 

Principis s.XX



Així, gràcies a 
Ricard Mur, 
sabem com era la 
nostra ciutat.  

Ricard Mur. Banys de Sant Feliu de Guíxols. Principis 
s.XX



Ricard Mur.
Vista de 
Platja d’Aro. 
Principis s.XX

Com era la 
nostra 
costa.

Reconeixeu
Platja d’Aro? 



Ricard Mur.
Tapers fent taps 

d’un en un.
Sant Feliu de 

Guíxols. 
Principis s.XX

Com es feien 
els taps cent 
anys enrere. 



El biplà preparat per 
enlairar-se. En primer 
terme, l’ombra del 
fotògraf Ricard Mur. 
1913
AMSFG.
Col·lecció Espuña-Ibáñez 
(Autoria: Ricard Mur)

Quins esdeveniments 
tenien lloc a la nostra 
ciutat. Com el primer 
vol a tot l’Estat 
espanyol entre dues 
ciutats: Barcelona-
Sant Feliu!



També podem veure com 
era la vida en altres parts 
del món, gràcies a la 
iniciativa de molts altres 
fotògrafs professionals.

Edward S. Curtis (1868-1952)
Tipi indi i nena a cavall. 



Edward S. Curtis, va 
tenir la gran pensada 
de retratar els indis 
americans, que llavors 
ja estaven a punt de 
perdre la seva manera 
de viure. 

Edward S. Curtis
(1868-1952)

Indi Piegan i New Chest.



Les seves fotografies 
ens mostren qui eren 
i com vivien. 

Edward S. Curtis
(1868-1952)
Noia xeiene i noia 
índia.



L’anunci diu: “Tu prems el botó, nosaltres 
fem la resta.” 

És l’única càmera que tothom pot fer servir 
sense instruccions.

La segona etapa comença el 1900 quan George Eastman treu 
al mercat la càmera Kodak Brownie, un aparell  lleuger, fàcil de 
manipular i barat. Ja no calia ser un expert per fer una 
fotografia.

2.- Etapa de la popularització de la fotografia analògica. 



El  carret fotogràfic o rotllo de pel·lícula 
(un plàstic flexible i transparent revestit 
d’una emulsió fotosensible) el va inventar 
Hannibal Goodwin. En dues dècades, el 
carret va substituir les plaques de 
negatius. S’havien de col·locar d’una en 
una. Les de vidre eren molt pesades i 
fràgils.
George Eastman va inventar l’equipament 
per fer pel·lícules de manera massiva. I un 
aparell completament mecànic i fàcil de 
manipular.
La imatge s’imprimia en negatiu en la 
pel·lícula. Acabat el carret, s’enviava a 
revelar. I se’n posava un de nou. 



L’aparell era tan senzill que, com diu 
l’anunci, fins i tot una nena podia fer bones 
fotografies.

La Kodak Brownie va representar l’inici de 
popularització de la fotografia. El seu ús va 
trigar a ser massiu, però qui s’ho podia 
permetre podia fer de la fotografia el seu 
passatemps preferit i malgrat la 
controvèrsia de si la fotografia era un art o 
no, cada vegada més artistes utilitzen la 
fotografia com a mitjà d’expressió.
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Lewis Hine (1874-
1940)
Mà dʼobra infantil, 
USA, anys 30

Per denunciar la 
dura  realitat 
social dels anys 
30 als Estats 
Units, com Lewis 
Hine.



Edward Steichen
(1879-1973)
Gloria 
Swanson,1942 i 
Fred Astaire, 
1927

Per retratar el 
glamur de les 
estrelles de 
Hollywood, 
com Edward 
Steichen. 



Jacques 
Henry 
Lartigue
(1894-
1986)

Per fer un diari visual de la seva vida i el seu entorn, 
com va ser el cas del fotògraf amateur Jacques
Lartigue. Li encantava atrapar el moviment i això que 
encara feia servir un pesat aparell amb plaques de 
vidre!
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Diane Arbus
(1923-1971)

Retrats.

O per retratar 
la gent 
anònima, com 
Diane Arbus. 



Jordi Rabell, 
SFG anys 60

A Sant Feliu de Guíxols, el fotògraf amateur Jordi Rabell va retratar el barri 
de Vilartagues els anys 60 quan tot just s’estava construint. 

Jordi 
Rabell.
Sant Feliu 
de 
Guíxols,
anys 60.
AMSFG. 
Fons Jordi 
Rabell



Jordi Rabell. Dona 
asseguda en una maleta, 
esperant a l’estació de 
Sant Feliu de Guíxols 
als anys 60. AMSFG. 
Fons Jordi Rabell

I la vida entorn del 
tren de Sant Feliu 
de Guíxols a 
Girona, el Carrilet, 
que va fer el seu 
últim viatge l’any 
1969.



Haureu observat que totes les 
fotografies que hem vist fins ara són 
en blanc i negre. Trobar la manera de 
fer fotografies en color va requerir de 
molts més experiments.

El 1861, James Clark Maxwell 
aconsegueix fer la primera imatge en 
color, fent passar la llum a través de 
tres filtres de color (vermell, groc i 
blau) i projectant el resultat en una 
pantalla. (tricromia)

James Clark Maxwell 
(1831-1879) Tricromia, 
1861



Però el primer sistema en 
color que es va 
comercialitzar el 1907 va 
ser l’Autochrome ideat 
per August i Louis 
Lumière, els inventors del 
cinematògraf. Un sistema 
en què utilitzaven 
plaques de vidre sobre les 
quals posaven minúsculs 
grans de fècula de patata 
tenyits de diferents 
colors. Cada fotografia 
era única. 

Auguste Lumière (1862-1956) i Louis Lumière
(1864-1948). Autochrome de la família Lumière.



Dona a Hongria, 1939. Fotografia en 
Agfacolor. Autoria desconeguda.

El 1936 surt al mercat el sistema 
Agfacolor Neu, el de les pel·lícules 
modernes. En acabat el carret es 
portava a revelar en un laboratori i es  
podien fer totes les còpies que es 
volgués, igual que amb el carret amb 
blanc i negre. 
La qualitat de la imatge en color millora 
ràpidament. 
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Pierre Gonnord (1963)
Michel i Berbard II.

El fotògraf 
Pierre. 
Gonnord
utilitza les 
possibilitats 
tècniques de 
la fotografia 
en color per 
apropar-nos a 
la realitat de 
l’altre en una 
sèrie de 
retrats 
hiperrealistes. 
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Cyndy Sherman
(1954). 

Retrats.

L’artista Cindy
Sherman, en 
canvi, es retrata 
ella mateixa, no 
per mostrar la 
seva identitat, 
sinó per 
representar tots 
els “models” de 
dona a la nostra 
societat. Utilitza 
el color de 
manera força 
dramàtica.



Bill Viola (1951)
Sis caps.

El videoartista Bill 
Viola utilitza el seu 
rostre per mostrar-
nos tot el ventall 
d’emocions humanes 
possibles. 
Juga amb la 
il·luminació i el 
contrast amb el fons 
negre.
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Gilbert and George 
(1943,1942), Dream.

Els artistes Gilbert and
George experimenten amb 
les possibilitats dels 
muntatges fotogràfics per 
crear tota mena d’imatges 
enigmàtiques i evocadores.
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Gilbert and George 
(1943,1942). 
Autoretrats.

Ja no utilitzen la 
fotografia per 
mostrar una 
suposada realitat 
objectiva sinó per 
construir un imaginari 
propi.



La tercera etapa s’inicia el 1975 amb el pas de la fotografia 
analògica a la fotografia digital.

En la fotografia digital les imatges son capturades per un 
sensor de imatge que disposa de múltiples unitats 
fotosensibles (píxels) que converteixen la llum (fotons) en 
senyal elèctrica (electrons) que es guarda en una memòria 
electrònica. La tarja de memòria es pot descarregar a 
l’ordinador i imprimir un mateix les fotos que ens interessen o 
portar-les a imprimir. Ja no cal carret ni per tant el 
procediment de revelat químic en un laboratori. 

3.- Etapa del naixement de la fotografia digital. 



Càmera analògica. La imatge es 
capta en negatiu en la pel·lícula. 

Càmera digital. És igual 
que la càmera analògica 
excepte que la imatge es 
forma com una successió 
de píxels o  punts de 
color. 



Els primers aparells digitals no tenien res a veure 
amb les petites càmeres compactes més recents.

Steve Sasson el 1975 crea el 
primer prototip de càmera digital.
La resolució era de 0,01 
megapíxels.

El 1991 Kodak
comercialitza la 

DCS-100. tenia una 
resolució de 1,3 

megapíxels

Càmera digital Lumix
DMC FX7. any 2000



L’artista Angèlica Dass (Rio de 
Janeiro, 1979) inicia el 2012 el 
projecte Humanae en què retrata 
persones d’arreu del món. Per fer 
el color del fons igual que el de la 
pell de la persona retratada, 
Angèlica selecciona un quadrat 
de 11x11 píxels del nas de la 
persona i emparella el color amb 
la paleta industrial Pantone. 
Aquest treball és un reflexió 
sobre l’absurd de la divisió per 
races segons el color de la pell 
(blanca, vermella, groga o 
negra). 



La quarta etapa comença l’any 2000 quan la càmera 
fotogràfica digital s’incorpora al telèfon mòbil. 

J-SH04 de 0,1 MP. Primer 
telèfon mòbil amb càmera 
incorporada, any 2000

Steve Jobs fundador de 
Apple presentant el primer 
iPhone el 2007.

4.- Etapa del telèfon mòbil amb càmera incorporada.  



Els mòbils actuals o smartphones
no només ens permeten fer tota 
mena de fotografies amb un sol 
clic, sinó editar-les, fer-hi tota 
mena de retocs i compartir-les 
amb qui volem a través de les 
xarxes socials. Amb la possibilitat 
afegida de dirigir la pantalla cap a 
nosaltres i fer-nos un autoretrat 
o selfi.  Ja no cal mirall o 
temporitzador. La pantalla és el 
mirall.



Cindy Sherman, fa servir les possibilitats 
de retoc de les selfies per qüestionar 
com ens mostrem, en funció de quins 
models construïm la nostra imatge.  



Avui en dia, per tenir un retrat, ja no cal ser ric ni poderós ni anar a cal 
fotògraf. Només cal un mòbil. Amb la càmera que té incorporada podem 
retratar-nos com i quan volem i compartir-ho amb qui volem. 
Què busquem, actualment, en un retrat? La vida eterna, ja no. Mantenir-se 
viu en el record, encara sí. Però potser el que més preuem, avui en dia en 
un retrat, és que ens permet accedir a la vida virtual de les xarxes socials. 



Buscant sempre la nostra millor imatge, com des d’un bon començament. 
En això, no hem canviat gens ni mica. Som, però, realment lliures de triar la 
nostra imatge i de compartir-la o no? O la deformem, com Cindy Sherman
però a l’inrevés, per ajustar-la a un suposat ideal? Qui dicta els cànons de 
bellesa? Qui dicta els ideals?



Què hagués pensat aquest suro si hagués 
pogut veure el seu retrat? Que era massa 
gros i talòs? Què era massa esbojarrat, 
que millor haver crescut com un pi que 
són molt més assenyats? Quanta part de 
si mateix hagués estat disposat a 
sacrificar per la seva “bona” imatge? 
El suro, malauradament, ja no hi és per 
contestar-nos. Vosaltres, què en penseu? 
Va quedar ben retratat?

Suro gros de la Murtra o de can Cama, prop de 
menhir de la Murtra, Romanyà. Feia 14m. 
d’alçada per 25m d’amplada. Fou talat l’any 
1957. Autoria: Ricard Mur, primer terç del 
segle XX.



5- PROPOSTES DE TREBALL: 
SEGUINT ELS PASSOS DE RICARD MUR



1.- RECREEM UN ESTUDI FOTOGRÀFIC SEMBLANT AL QUE TENIA RICARD MUR I ENS RETRATEM 
COM L’AVANTPASSAT/DA AMB EL O LA QUAL MÉS ENS IDENTIFIQUEM

- Els fotògrafs professionals de fa cent anys, com Ricard Mur, es guanyaven la vida principalment 
fent retrats en el seu estudi.

- Recreem en un racó de la classe un estudi fotogràfic semblant als que hi havia a l’època de 
Ricard Mur. 

- A casa, busquem les fotos més antigues que tenim de la nostra família. Els coneixeu a tots? 
Sabeu els seus noms, qui eren, d’on venien, on vivien... 

- Triem l’avantpassat amb el que us sentiu més identificats/des. Si tenim vàries fotos d’ell o ella, 
n’escollim una, la que ens agradi més. Què ens transmet aquesta foto sobre la seva personalitat? 
Sabem quan i on es va fer la foto i qui la va fer? 



- Una vegada tenim la foto i hem esbrinat tot el que podem sobre la foto i la persona que 
representa, ens vestim de la manera més semblant possible a ell o ella i ens fem la foto a l’estudi 
que hem preparat. Si la foto de l’avantpassat és en color, la deixarem en color, si és en blanc i 
negre, la passarem a blanc i negre. 

- Si us sentiu identificats/des amb un avantpassat del qual no teniu cap retrat, pregunteu als qui 
la coneixien com era, com es vestia o busquem imatges a  l’Arxiu o a través d’internet sobre la 
seva època i manera de vestir. 

- Pels qui teniu la fotografia de l’avantpassat, feu un tríptic amb la vostra foto, la del avantpassat i 
un text en el qual expliqueu breument perquè l’heu triat, què us transmet la seva foto i què 
voldríeu que la vostra foto transmetés als vostres descendents. Podeu elaborar un marc per al 
tríptic, imitant els marcs antics.

- Pels qui no teniu la fotografia del vostre avantpassat, feu un díptic amb la foto que heu fet i 
l’escrit explicant perquè heu triat qui heu triat. I què us agradaria transmetre amb la vostra foto 
als vostres descendents. Podeu elaborar un marc pel díptic, imitant els marcs antics. 



2.-FEM UN RETRAT COL.LECTIU 

- Ricard Mur va fer a banda dels retrats individuals, molts retrats col·lectius, en el seu estudi i 
fora de l’estudi.

- Pensem amb quin grup o col·lectiu ens agradaria fer-nos un retrat. Pot ser la nostra família, 
la nostra colla d’amics o el nostre millor amic/a, l’equip amb el que juguem, la nostra classe, 
etc.

- Una vegada hem triat amb qui, triem on i fem la foto. 

- Podem també elaborar un marc per aquesta foto



3-FEM UN REPORTATGE D’UN ESDEVENIMENT A LA NOSTRA CIUTAT (treball de grup)

- Ricard Mur va tenir la bona pensada de fer no només retrats d’estudi sinó també de retratar 
esdeveniments importants a la nostra ciutat. Vosaltres  podeu fer com ell. 

- Feu una llista dels esdeveniments que segons vosaltres són importants actualment a la 
nostra ciutat. Trieu-ne un o  més si decidiu fer varis equips de treball. 

- Informeu-vos bé sobre el o els esdeveniments per estar preparats a l’hora de fer el 
reportatge gràfic. 

- Feu fotografies del o dels esdeveniments. Trieu-ne les que us semblen més representatives i 
feu un breu reportatge del o dels esdeveniments que heu triat. El reportatge pot ser en 
forma de revista o d’àlbum que podeu elaborar entre tots o de postals.



4.-FEM UN REPORTATGE D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA QUE SIGUI CARACTERÍSTICA DE LA 
NOSTRA CIUTAT (treball de grup)

- Ricard Mur va documentar de manera detallada l’activitat del suro a la nostra ciutat, la 
principal indústria en aquella època. 

- a) Podeu investigar si encara queden fàbriques de suro a la nostra ciutat i en cas que sigui així, 
si seria possible poder visitar una d’elles i fer un reportatge fotogràfic detallat de com es fan els 
taps avui en dia. 

- Una vegada fet el reportatge, podríeu contrastar-ho amb les fotos de Ricard Mur, veure què ha 
canviat o què no. El podeu presentar en forma de revista, àlbum o tiratge de postals.



- b) Trieu una activitat econòmica que considereu important per a la nostra ciutat en el moment 
actual, com ara la hostaleria, la restauració, el comerç, la pesca, etc. En podeu triar més d’una si 
us dividiu en petits grups. 

- Una vegada heu triat la o les activitats, busqueu el lloc en concret on fer el reportatge i el feu 
seguint l’exemple de Ricard Mur, és a dir, retratant tots els aspectes essencials per portar a 
terme aquesta activitat. 

- Poder presentar el reportatge fotogràfic en forma de revista, d’àlbum o sèrie de postals. 



5.-RETRATEM EL NOSTRE ENTORN NATURAL (treball individual o col·lectiu) 

- Ricard Mur va retratar el nostre litoral com ningú ho havia fet abans. Gràcies a ell sabem com 
era abans que el turisme de masses ens envaís i destruís gran part de la seva bellesa natural. 
Mur no va, però, retratar l’interior, els boscos i muntanyes que envolten la nostra ciutat. 

- Abans i ara:

Mirem algunes de les fotografies que Mur va fer del nostre litoral. En triem una o més, anem 
al lloc i fem una fotografia del seu estat actual si pot ser des del  mateix lloc que ho va fer Mur.

- Fem un reportatge o àlbum amb les fotos de Mur i les d’ara i comentant els canvis, si preferim 
com era abans o ara...



- Els meus racons preferits:

Segur que hi ha llocs de la vostra ciutat i del seu entorn que estimeu especialment i que 
voldríeu que no canviessin. Trieu els vostres preferits, els retrateu, escolliu les imatges que 
sentiu que millor el representen, que millor transmeten el que sentiu. 

- En feu un reportatge o un àlbum, explicant perquè les heu triades. 

PS: les propostes són a títol orientatiu. Les podeu modificar com millor us sembli o bé fer 
quelcom de diferent relacionat amb el tema. 


