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Captar l’instant: la fotografia
com a document social

ué dura un instant? Cada mo
ment és diferent als ufis de cada
individu i aquel moment bel i

pie ensacions és buit i estrany als
ulls aliens. Un instant, un momento un
segon té una durada diferent als ulls de
cadascun. No dura ni un segon, ni un
minut ni un parpelleig. Un instant dura
el que la nostra emotivitat li confereix i
el resultat és el record d’ un moment
emotiu pie d’una riquesa personal i emo
cional del tot intangibles ais ulls aliens,
als ulis que, certament, ho han vist amb
una altra mirada.

Tots estem impregnats de sentiments
i sensacions que fan que tots i cadascun
de nosaltres aportem al ostre gresol in
tel•lectual percepeions i sensacions di
ferents i de distinta naturalesa al mateix.
temps que ies ordenem jer~rquicament
de modes molt distints. La percepció hu
mana, particular, fa que ordenem les im
pressions de forma imprevisible en fun
cié del que es desperta en el nostre
esperit ide forma involunt~ria en el nos
tre inconscient.

Tal vegada la fascinant complexitat
de la ment humana és un deis majors
tresors que ha ajudat a les societats a sa
ber reconéixer la seva identitat i a pre
servar els fragments histórics que, in
dependents d’ aquestes sensacions i
impressions particulars, forgen un se
guit d’emocions col•lectives que resten
per a la posteritat com els capftols que
s’escriuen a través del discurs históric.

Per qué plantejain la peculiaritat de
la percepció individual de les coses?
Moltes vegades no es poden concebre
ni es poden conéixer els fets del passat
en funció deis records personais i mdi
viduals. Aquests són condicionats per
les impressions i les sensacions que es
desperten en nosaltres. La memória in
dividual ens ofereix una gran riquesa de
perspectives, visions i vivéncies perso
nais, peró pera la reconstrucció del dis
curs históric coherent i ben articulat ens
hem de basar en fonts escrites i docu
mentais que reflecteixin amb la major
objectivitat possible els fets d’ un passat
en qué 1’ abséncia de 1’ historiador, el
cieutífic o l’estudiós és un fet.

En aquesta lluita per a la recuperació
de la memória histórica al llarg del se
gle XIX i XX sorgeix i es perfecciona
una metodologia, una técnica i una fo -

ma documental que en si mateixa pre
senta la novetat de testimoni documen
tal alhora que és una mirada objectiva i
sovint artística en si mateixa: la foto
grafia.

El refrany ja diu que una irnatge val
més qu~ mil paraules, i no és aixó menys
cert que el fet que la fotografia és una
mena de document que presenta un se
guit & peculiaritats. Una fotografia ens

atreu sense buscar-ho, ens entra peis ulis
i desperta la nostra curiositat per conéi
xer o per recordar. No oblidam que re
cordar és tomar a viure i que els records
que es dilueixen en el temps poe a poe
van perdentpart de la seva esséncia i la
seva substAncia.

Una fotografla aporta part d’un mo
ment intpeüble i sovint inoblidable que,
per la captació instantAnia, pretén rete
nir el que ineludiblement el pas del
temps s’acabará emportant.

Peró, molt més enilá del contingut i
del testimoni que dóna una imatge fo
tográfica, sempre arriba molt més lluny.
Una imatge, a diferéncia d’un document
convencional, retóric i sovint un poe fied,
va carregada d’un elevat grau d’emoti
vitat, de record i simbolisme. a foto
grafla i totes les técniques que se n’han
derivat des de la seva invenció ens ofe
reixen un document amb característiques
própies que moits autors han encertat en
considerar com a “document social”.

La fotografia en la seva expressié
més convencional és capaç d’oferir un
grau d’ objectivitat inqüestionable que,
al contrari d’algunes altres tipologies
documentals, no necessiten de la inter
pretació de l’estudiós, de l’historiador
o del simple curiós que descobreix l’ex
pressió d’un temps passat. Basta la se-
va simple descripció i el buidatge del
seu contingut. Una imatge és l’esséncia
del moment viscut que només es pot re
tenir a través de la congelació del mo
ment, d’un instant. Es la captacié de la
realitat que queda pera la posteritat sen-
se córrer el risc de la distorsió del pas
deis anys.

L’ aparicié de la técnica fotográfica
suposa una revolució -a dos nivefis. Un
primer niveil com a element documen
tal i d’informació, mentre que en un se
gon nivel s’hi situen les connotacions
socials que es desprenen del testimoni
que es deixa pera la posteritat i les pos
sibilitats de joc que dóna aquesta des
coberta en el camp artístic.

La fotografla neix a l’Europa del se
gle XIX, l’Europa de la industrialitza
cié i del progrés que impregna tots els
seus descobriments i les seves cir
cumstáncies d’ un sentit positivisme f
una plena conflança en el progrés de la
civilit.zacié. El seu naixement está im
mers en el context económic i cultural
que creu en 1’ avanç social i teenológic.

La trobafla de la fotografla va ser la
persecució d’un descobriment. Ja d’en
¡ere es cercava la forma de tmbar un sis
tema de reproducció fidel dels objectes
i paisatges que. poguessin substituir les
tradicionalsreptóduccions. Per aixó el
descobriment-per.partdel francés.Louis

- Jaques-Mandé Daguerre va suposar el
descóbñhientde.la1matge fidel, de la
imatge objéótiva capaç de -reproduir les
vi’stes sense passar pel filtre del dibui
xant,el gravador o’i’il•iustrador. La téc

1 nic&’derivada d’aqué~fa’descoberta fou

el daguerrotip, ‘obtencjó d’ imatges au
tomátiques mitjançant~l’acció de la llum
i, sense cak dubte, seria la primera for
ma comercial quemostrava la capacitat
fotográfica. Aquesta primera passa ana-
va vinculada al món editorial que te
nia enel daguerrotip l’expressié idónia
pa mostrar els paisatges i les expres
sions etnográflq7ues com a máxim ex-

poneñt de 1a~visiéroniánú~a de la so
cietat:del-~segle~XDC.

La descob~rta’de laLimatge impresa i
el seli desenvolupament técnic va de
sembocar en un ús comercial d’ aquest
element novedós. La fotografla arriba a
l’estudi i les formes carivien els seus
continguts i els seus significats. Es de
senvolupa la possibilitat d’inciouit con
notacionsartístiques i simbóliques tant

- en els conjilnts i les individualitats re
tratades, al mateix temps que ja es pien
lá’conscié&ia clara que les fotografies
i éls retrats captats als estudis de prin
cipis del segle XX són inst~nts captats
por a la posteritat És la captur del mo
ment present per a la seva. conservació
en el futur. -La tradició retratística que
s’iniciá als anys quaranta del segle XIX
divulgada a principis del segle XX i con
servada fms l’actualitat, és una evidén
cia objectiva que ens mostra com érem,
com vam canviar i com hern evolucio
natfms l’aótualitat.

La fotografia en aquests~prirners mo
mSnts de gran divulgació éns mosÉn
aquelles persodes amb capacitat-perim
mortalitzar-se. Són aquelles persones
amb capacitat económica que esdevindrá
la capacitat per passar a la posteritat.
L’escassesa d’instantánies i l’acurat tre
balI deis fotógrafs va fér que es mimés
amb gran detall l’edició d’. ‘uests ma
terials i la se~a conservació, la seva qua
litat els ha salvat del pas deis anys.

Peró- si el món de la fotografia can
viá i es va difondre i divulgar aixó ha
qu~dát irremeiablement reflectit en el
món i la gent que ens han mostrat. Poc
a poe els fotógrafs van sortir deis seus

~


