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LA FOTOGRAFIA 
«CREATIVA»
A CATALUNYA 
(1973-1982)

Aquesta mostra presenta el sorgiment d’una generació  
de fotògrafs que van reivindicar el reconeixement de  
la fotografia «creativa» o d’autor com un art autònom dins 
del sistema  institucional i artístic dels anys setanta i prin
cipis dels vuitanta. Abraça des de l’obertura de Spectrum,  
la primera galeria especialitzada en fotografia de l’Estat 
espanyol, que es va inaugurar a Barcelona el 1973,  
fins a la celebració de la Primavera Fotogràfica, el 1982.



La dècada dels setanta constitueix un període de gran impor-
tància per a la cultura fotogràfica en el context espanyol i català. 
Durant aquells anys va sorgir una nova generació de fotògrafs 
que van reivindicar el reconeixement de la fotografia com un art 
autònom, promovent-ne la inclusió en el sistema institucional 
i artístic —museus, galeries, la crítica i el circuit editorial. El 
terme «fotografia creativa» —com el seu equivalent anglosaxó 
fine art photography o, en alemany, Fotokunst— va ser utilitzat 
per designar les seves produccions i per distingir-les de les de 
la fotografia utilitària o aplicada.

Seguint l’exemple del que passava en altres països europeus, 
sobretot a França, que al seu torn seguia el model nord-ame-
ricà, aviat es va comprendre que el procés legitimador requeria 
la creació d’un mercat, d’una crítica específica i d’unes bases 
historiogràfiques, així com la inclusió de la fotografia en els 
estudis acadèmics superiors i la implicació en tot plegat de les 
institucions culturals i artístiques. A Catalunya, com a la resta 
d’Espanya, el buit era total, de manera que van ser els mateixos 
fotògrafs els qui van prendre la iniciativa.

La revista Nueva Lente, editada a Madrid a partir de 1971, 
on els autors catalans van tenir una presència constant, va afa-
vorir aquest nou discurs fotogràfic en els seus inicis. Les galeries 
especialitzades —com ara Spectrum, un espai pioner inaugu-
rat a Barcelona el 1973, juntament amb altres llocs d’exhibició 
que també van aparèixer en aquella època— van contribuir de 
manera decisiva a la difusió d’una nova fornada de fotògrafs, 
i també van permetre conèixer les principals tendències inter-
nacionals del moment. La proximitat amb França va facilitar la 
presència dels fotògrafs catalans a les Rencontres Internationales 
de la Photographie que se celebraven a Arle cada estiu. Aquest 
fòrum internacional va possibilitar els contactes i intercanvis 
amb galeries i revistes especialitzades estrangeres.

D’altra banda, l’aparició de col·lectius i estratègies des de les 
quals articular un marc institucional va tenir una enorme impor-
tància per al desenvolupament d’una cultura fotogràfica renova-
da, que va desembocar en l’organització de les Jornades Catalanes 
de Fotografia, a la Fundació Joan Miró el 1980; en la creació del 
Col·lectiu Català de Fotografia, i finalment, en la celebració de 
la Primavera Fotogràfica a Barcelona, l’any 1982.

Marta Sentís, S/T, de la sèrie  
«Visión urbana», ca. 1979
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seva obra. Els fotògrafs catalans que hi van participar van ser 
Josep Rigol, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Lluís Pradissa 
i Josep Salgot.

Quatre anys més tard, Fontcuberta, col·laborador habi-
tual de Nueva Lente, va escriure «Apología de la quinta gene-
ración» en el número 76-77, un text en el qual subratllava la 
tasca col·lectiva d’aquella «generació òrfena» d’història, crítica 
i suport institucional amb l’objectiu de crear un mercat per a 
la fotografia com a obra d’art, i la major virtut de la qual havia 
estat «produir una fotografia imaginativa, quan la imagina-
ció ha hagut de suplir la tecnologia, l’absència de mitjans, la 
recerca…».

GALERiES i ESPAiS  
DEDiCATS A LA FoToGRAFiA 

(sales 2 – 9)

sala 2

Sala Aixelà
Dirigida per Josep Ma Casademont, editor de les revistes Imagen 
y Sonido i Eikonos, la Sala Aixelà (1958- 1974) era un espai expo-
sitiu desvinculat de les agrupacions fotogràfiques d’aficionats, 
situat al soterrani de l’establiment comercial del mateix nom, 
a prop de la plaça de Catalunya. Aixelà es va convertir en un 
dels principals mitjans de difusió de la producció fotogràfica dels 
seixanta. Casademont, igual que els fotògrafs d’aquesta déca-
da, no considerava que la funció principal de la fotografia fos 
l’expressió personal, sinó que entenia la fotografia com a «pro-
blema alimentari», defensava el fotògraf professional l’àmbit 
d’actuació del qual eren els mitjans de comunicació visual. Tot 
i això, va encabir en la seva programació alguns dels joves 
fotògrafs defensors de la fotografia «creativa», com Toni Catany, 
Manel Esclusa o Joan Fontcuberta.

Galeria Spectrum / Grup Taller d’Art Fotogràfic /  
Centre Internacional de Fotografia Barcelona

Spectrum va ser la primera galeria a Espanya especialitzada en 
l’exhibició i venda de fotografia. Situada al número 86 del car-
rer Balmes de Barcelona i dirigida per Albert Guspi i Sandra 

ConTExT
sala 1 

La revista «Nueva Lente»
Nueva Lente va suposar una alenada d’aire fresc per a la foto-
grafia en el context cultural del franquisme. El primer número 
es va publicar a finals de 1971 a Madrid, amb la direcció de Pablo 
Pérez Mínguez i Carlos Serrano, el propòsit dels quals era 
«trencar amb el formalisme i el documentalisme buit i retòric 
que dominaven la fotografia feta a associacions i agrupacions 
fotogràfiques». Al llarg de la seva existència va tenir diverses 
etapes que van reflectir la idiosincràsia dels seus directors artís-
tics: Pablo Pérez Mínguez i Carlos Serrano, d’una banda, i Jorge 
Rueda, de l’altra.

Nueva Lente es va oposar al pictorialisme i a la fotografia 
de tall neorealista, habitual en els cercles de les agrupacions 
fotogràfiques, i també va defensar una fotografia eclèctica que 
es caracteritzava per la seva transgressió sovint un xic ingènua, 
recorrent a l’apropiacionisme, a l’experimentació i l’escenifica-
ció. igualment, va advocar per una fotografia pobra, en oposició 
al formalisme excessiu i al domini de la tècnica, obrint les portes 
a l’espontaneïtat i a la llibertat creativa. La fotografia com a tes-
timoni de la realitat va ser contestada; la realitat va esdevenir, 
segons paraules de Pablo Pérez Mínguez, «l’objecte a utilitzar» 
que la fotografia transforma. A partir de 1975 i sota la direcció de 
Jorge Rueda, la revista va prestar una atenció especial a una foto-
grafia més onírica i antidocumental, d’acord amb el que Lorenzo 
Merlo, director de la Galeria Canon d’Amsterdam, va denomi-
nar «fotografia fantàstica».

«Quinta Generación»
El número d’agost de 1974 va ser un especial que, amb el títol 
«Quinta Generación», pretenia mostrar el treball d’aquells 
fotògrafs nascuts després de 1950, els plantejaments dels quals 
s’oposaven als de la dècada dels seixanta. Segons els editors de 
la revista, la producció d’aquesta «cinquena generació» es ca-
racteritzava pel seu enfocament creatiu i la seva preocupació 
per l’expressió —al marge de les categories de la fotografia pro-
fessional—, així com per la voluntat d’internacionalització de la 
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parell d’imatges, així com amb les característiques editorials. 
n’és un exemple la fitxa següent: «Cachos», de Pedro López, 
carpeta fotogràfica de 13 fotografies originals, numerades i 
signades per l’autor, edició limitada de 20 exemplars, mida de 
la imatge 10 × 15 cm, muntades en paspartús de 40 × 40 cm, 
estoig caixa de fusta.

Arte Fiera 77 i el mercat de la fotografia
L’incipient mercat de la fotografia a Europa va tenir el seu re-
flex a les fires d’art que van començar a organitzar-se a princi-
pis dels setanta. La primera va ser Art Basel, l’edició inaugural 
de la qual es va celebrar el 1970. Hi acudien sobretot galeries 
europees, però també algunes procedents dels Estats Units i el 
Canadà, països en els quals el mercat fotogràfic estava més de-
senvolupat. Tanmateix, la presència de la fotografia era escassa 
i per aquest motiu l’estand de Spectrum-Canon a l’Arte Fiera 
de 1977 a Bolonya, que s’havia iniciat el 1974, va ser especial-
ment important per la difusió internacional que suposava. Així 
doncs, gràcies al patrocini de Canon, les galeries del seu circuit 
europeu —Canon de Ginebra, il Diaframma-Canon de Milà 
i Canon d’Amsterdam— també van estar presents a Bolonya. 
Spectrum-Canon no hi va presentar solament l’obra d’alguns 
fotògrafs joves de la galeria, sinó que també hi va exposar re-
prints de Tomàs Montserrat, l’arxiu del qual havia estat recu-
perat pel també fotògraf mallorquí Toni Catany.

A partir de gener de 1976 va començar a publicar-se la revista 
Print Letter —editada a Suïssa per Marco Misani en alemany, 
amb resums en francès i anglès—, amb el propòsit d’aconseguir 
afermar el mercat de la fotografia a Europa, que oferia infor-
mació sobre preus, subhastes, exposicions i publicacions.

sala 5

Galeria Tau de Sant Celoni (Barcelona)
inaugurada l ’estiu de 1976, Tau va ser una iniciativa d’un 
col·lectiu de fotògrafs de la localitat, encapçalats per Miquel 
nauguet i Quim Reberté, que va funcionar com a cooperati-
va. Van establir estrets llaços de col·laboració amb la galeria 
Spectrum, que els proporcionava la majoria de les exposicions. 
Juntament amb noms de fotògrafs nacionals i internacionals 

Solsona, va obrir les portes el 18 d’octubre de 1973 amb una 
mostra sobre Tony Keeler. A propòsit d’aquesta exposició, es 
va publicar un llibre titulat Ibiza a dream...?, que va ser el pri-
mer del segell editorial Spectrum Group Portfolio Editions.

Des del principi, Albert Guspi va plantejar la galeria com 
un espai artístic, especialitzat en l’exposició i comercialització 
fotogràfica. Guspi va aconseguir en un temps rècord establir 
contactes amb galeries estrangeres i posicionar-se en l’incipi-
ent mercat de la fotografia. no només va exposar els fotògrafs 
internacionals més significatius del moment, sinó que també 
va atreure aquella nova generació de fotògrafs que havien 
trobat a les pàgines de Nueva Lente la possibilitat de difondre 
les seves imatges.

El 1975 Guspi va crear el Grup Taller d’Art Fotogràfic, 
escola de fotografia l’equip de professors de la qual estava 
format per fotògrafs de la galeria com Manel Esclusa, Hum-
berto Rivas, Josep i. Galindo o el xilè Lucho Poirot. L’escola 
va estar oberta fins a 1978, any en què va inaugurar el Centre 
internacional de Fotografia Barcelona (CiFB) al carrer Au-
rora, en ple Raval. El CiFB va constituir la culminació de les 
diferents iniciatives impulsades pel seu director fins que va 
tancar, el 1983.

El 1976, després de la signatura d’un contracte amb Focica 
S.A., la galeria va passar a dir-se Spectrum-Canon i es va inte-
grar en el circuit europeu de galeries Canon, fet que va facili-
tar la difusió de l’obra dels seus fotògrafs a l’estranger. Alhora, 
Guspi va construir, a través d’acords amb galeries d’altres ciutats 
espanyoles com Saragossa, Alcoi, Madrid i Girona, una xarxa de 
galeries Canon.

L’edició de carpetes fotogràfiques
L’edició de carpetes fotogràfiques —col·leccions de fotografies 
originals signades, numerades i amb un tiratge limitat— va 
ser una de les estratègies adoptades per a la comercialització de 
la fotografia «creativa» tant a Europa com als Estats Units, on 
Lee Witkin havia obert la primera galeria fotogràfica el 1969. 
Spectrum també va ser pionera en aquest àmbit. Cadascuna de 
les seves carpetes fotogràfiques anava acompanyada d’un fu-
llet explicatiu amb un text sobre la col·lecció il·lustrat amb un 
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ja reconeguts, els membres del Grup Tau també hi van expo-
sar les seves fotografies.

Galeria Fotomanía
Al juliol de 1977 es va inaugurar la Galeria Fotomanía al nú-
mero 26 del carrer Ganduxer de Barcelona. La propietària, 
Asunción Rodés, fotògrafa especialitzada en retrat, va refor-
mar un ampli local, el qual va dividir en quatre àmbits per-
fectament delimitats: un primer espai a l’entrada, dedicat a la 
venda de material fotogràfic; a continuació, ocupant pràctica-
ment tota la superfície, la galeria; al fons, un petit despatx i 
un plató de fotografia; i al soterrani, el magatzem i el taller de 
muntatge. Fotomanía es va obrir amb una exposició de Toni 
Catany. A partir del mes de novembre la direcció artística va 
anar a càrrec de Cristina Zelich, que es va encarregar de la pro-
gramació fins a 1983. L’objectiu final era la venda de fotografies, 
però des del principi es va afrontar la necessitat d’elaborar un 
programa atractiu que donés a conèixer els diferents planteja-
ments fotogràfics del moment i, alhora, que es preocupés per la 
recuperació d’alguns fotògrafs del passat amb una obra signi-
ficativa des del punt de vista històric. Fotomanía va mantenir 
una programació estable durant set anys i va esdevenir un espai 
de referència tant per als fotògrafs locals com per als estran-
gers. Va establir relacions amb altres galeries especialitzades 
en fotografia, sobretot a França, Holanda i Bèlgica, i va acudir 
puntualment a les trobades d’Arle.

sala 7

Altres galeries i espais especialitzats en fotografia
A partir de mitjans de la dècada dels setanta es produeix una 
proliferació d’espais i galeries dedicats a la fotografia. Tot i que 
la majoria van tenir una existència curta i una programació 
desigual, van contribuir a la difusió de la fotografia «creativa» i, 
sobretot, van afavorir la trobada, el debat i l’intercanvi d’in-
formació. Entre ells cal destacar la galeria i escola de fotogra-
fia nikon dirigida per Jaume «Pete» Sans; la Galeria Procés, 
dirigida pels fotògrafs Josep Rigol, Manel Úbeda —directors 
artístics— i idil·li Tàpia —director tècnic—; l’institut d’Es-
tudis Fotogràfics de Catalunya —centre d’ensenyament obert 
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Tony Keeler, Dreams on a Sabine tree,  
de la sèrie «ibiza a dream…?», ca. 1973

Pere Formiguera, S/T, de la sèrie  
«La meva amiga com un vaixell blanc», 1975

Manel Esclusa, S/T, de la sèrie  
«Els ulls aturats», 1978



Marta Povo Audenis, de la sèrie «oficis artesans de la ciutat», 1979-1982

Maria Espeus, Adolfo Fernández, arqueòleg,  
de la sèrie «Hola Barcelona», 1982

Lluís Bover, S/T, 1981

Jordi García, Volkswagen, Barcelona, 1977



el 1973 en uns locals de l’Escola industrial del carrer Urgell, 
després d’arribar a un acord amb la Diputació de Barcelona—, 
que, sota la direcció de Miquel Galmes, va habilitar el hall de 
l ’edifici com a sala d’exposicions el 1979 ; La Virreina, espai 
de titularitat municipal, que, entre altres tipus de mostres, 
també va donar cabuda a la fotografia; i la Galeria Forvm de 
Tarragona, fundada per David Balsells, Chantal Grande i 
Jordi ortiz i inaugurada el 1981, que va tenir un paper fona-
mental en els anys vuitanta i noranta.

En l’àmbit de les agrupacions fotogràfiques d’aficionats, 
la Fotomostra, organitzada per la Societat Fotogràfica de Llei-
da i dirigida per Toni Prim, va exercir un paper singular per la 
seva voluntat d’apropar la fotografia «creativa» al gran públic 
a partir de la seva edició de 1979, abandonant la fórmula del 
saló fotogràfic a favor de l’organització de diverses exposicions 
acompanyades de conferències i col·loquis.

sala 8

Els col·lectius fotogràfics
Si hi ha res que caracteritza aquest període de la fotografia 
«creativa» a Catalunya és la col·laboració entre fotògrafs per 
aconseguir donar visibilitat als seus projectes. Això es va plas-
mar en la creació de diferents col·lectius. El primer va ser el 
constituït el 1974 en el si del Foment de les Arts Decoratives 
(FAD) amb el nom FoTo-FAD. El 1976 es va formar el Grup 
Tau, grup de fotògrafs que va gestionar la Galeria Tau de Sant 
Celoni, la carta de presentació de la qual va ser una exposició 
col·lectiva realitzada a la galeria Spectrum. Aquell mateix any 
es van formar dos altres col·lectius: el Grup Alabern i el Col-
lectiu Captació imatge 3 Peus. El Grup Alabern, inicialment in-
tegrat per Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera 
i Rafael navarro —aquest últim vivia i treballava a Saragossa, 
tot i que va exposar a Spectrum i Fotomanía— i al qual més 
tard, el 1978, s’unirien Mariano Zuzunaga, Toni Catany i 
Koldo Chamorro, es va crear amb la finalitat d’unir esforços 
per dur a terme una tasca conjunta de promoció a través d’ex-
posicions i publicacions, aprofitant els contactes que tenien ca-
dascun dels membres. Per la seva banda, el Col·lectiu 3 Peus de 
Banyoles (Girona), un dels caps visibles del qual era el fotògraf 
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El suport a la fotografia «creativa» catalana per part de la 
Fundació Miró es va materialitzar després allotjant les Jorna-
des Catalanes de Fotografia i l’exposició de la col·lecció de Sam 
Wagstaff —aleshores una de les col·leccions privades de fo-
tografia més importants, que reunia l’obra dels grans mestres 
internacionals— entorn de la qual s’estructuraria la primera 
Primavera Fotogràfica a Barcelona el 1982.

sala 11

La legitimació artística de la fotografia requeria ineludible-
ment incloure-la i difondre-la a través dels espais d’exhibició 
i comercialització de l’art. Durant aquest període l’interès de 
les galeries d’art per l’obra fotogràfica va ser escàs.

Per la similitud de la fotografia amb les convencions que 
regien el mercat d’obra gràfica, no resulta estrany que a Cata-
lunya la primera galeria que va incloure fotografia en la seva 
oferta fos la Galeria Eude, inaugurada el 1975 a Barcelona i es-
pecialitzada en els seus inicis en obra gràfica original dels artis-
tes més significatius de l’avantguarda del segle xx. Amb motiu 
de l’exposició de Man Ray, la galeria va editar una carpeta foto-
gràfica titulada «Homenatge a Man Ray», amb set fotografies de 
fotògrafs catalans —Jaume i Jordi Blassi, Toni Catany, Manel 
Esclusa, Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Manolo Laguillo 
i Humberto Rivas— acompanyades d’un text de Francesc 
Miralles, amb un tiratge de vint exemplars.

A finals dels setanta, altres galeries d’art, com la Galeria 
Lleonart, Rosa Bisbe, Saloncito Dos i Una, la Galeria 491, la 
Galeria Ciento, totes de Barcelona, o El Setze de Martorell, 
van començar a incloure en la seva programació exposicions 
d’obra fotogràfica.

sala 12

La Sala Vinçon
Situada a l’establiment comercial del mateix nom, al número 
96 del Passeig de Gràcia, la Sala Vinçon va iniciar la seva activitat 
expositiva el 1973, centrant-se en el disseny, les instal·lacions, 
la pintura i l ’escultura, també va presentar mostres d’obra 
fotogràfica pròxima a l’art conceptual i a l’experimentació grà-
fica. Entre d’altres, hi van exposar Bigas Luna —amb la seva 
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Joan Comalat, es va fundar amb el propòsit de donar a conèixer 
la fotografia «creativa» del moment a través d’exposicions, col-
loquis i tallers organitzats a la Llotja del Tint de Banyoles.

Malgrat la seva curta vida, aquests col·lectius exempli-
fiquen la recerca de solucions davant la manca d’infraestruc-
tures i canals institucionals per a la difusió de la fotografia 
«creativa».

sala 9

Papel Especial
El 1978 va aparèixer a Barcelona el numero zero de la revista 
Papel especial, editada per Josep Rigol, Pete Sans i Jordi Sarrà. 
En l’escena europea ja hi havia dues publicacions periòdiques 
de característiques similars: Contrejour, publicada a París per 
Claude nori des de 1975, i The Village Cry, editada a Basilea 
per Beat Presser i Rolf Paltzer des de 1976.

Papel Especial va recollir característiques de totes dues pu-
blicacions tant pel que fa al disseny com quant als continguts, 
privilegiant la divulgació de treballs fotogràfics de joves autors 
i convidant intel·lectuals de reconegut prestigi a reflexionar 
sobre la imatge fixa i en moviment i els mitjans de comunica-
ció. Malgrat la seva breu trajectòria —només se’n publicaren 
tres números—, constitueix un exemple interessant del tipus 
d’iniciatives i estratègies dutes a terme pels mateixos fotògrafs 
per intentar situar la fotografia en la cultura contemporània, 
atraient cap a ella la mirada de crítics, filòsofs i escriptors.

ESPAiS ARTíSTiCS i FoToGRAFiA 
(sales 10 – 12)

sala 10

Fundació Joan Miró (Barcelona)
La Fundació Joan Miró, inaugurada el 1975, va exercir un pa-
per definitori en la difusió de l’avantguarda internacional i, en 
l’àmbit català, va servir de vehicle per als artistes conceptuals 
i per a l’art jove i experimental, complint en gran manera les 
comeses que cap altra institució museística realitzava en aquell 
moment. La presència de la fotografia en la seva programació va 
suposar-ne el reconeixement com un art autònom.
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1. La difusió de la fotografia amb voluntat de creació i rea-
litzada amb consciència d’expressió personal dels mem-
bres del Col·lectiu.

2. La promoció de la fotografia creativa i d’interès històric 
en general.

3. L’estudi des d’una perspectiva humanista, és a dir, his-
tòrica, sociològica, psicològica i estètica, del fenomen 
fotogràfic.

LA PRiMAVERA FoToGRàFiCA  
A BARCELonA, 1982 

(sales 13 – 15)

El treball col·lectiu en el procés de legitimació artística i re-
coneixement institucional de la fotografia va culminar el 1982 
amb la celebració de la Primavera Fotogràfica a Barcelona. Pre-
nent com a model el Mois de la Photo, festival biennal finançat 
per l’Ajuntament de París, la primera edició del qual s’havia 
celebrat al novembre de 1980, els promotors de la Primavera 
Fotogràfica van buscar un suport polític i econòmic similar a 
la Generalitat.

Es van presentar un total de trenta exposicions. La meitat 
van tenir lloc a galeries privades i la resta a museus i espais pú-
blics, fundacions, instituts de cultura estrangers i institucions 
d’ensenyament. Seguint les conclusions de les Jornades, el fes-
tival havia de servir tant per donar a conèixer la producció dels 
fotògrafs contemporanis —nacionals i estrangers—, com per 
recuperar el patrimoni fotogràfic català.

LA DiFUSió DE LA FoToGRAFiA  
CREATiVA CATALAnA 

sala 16

A més dels intercanvis d’exposicions amb altres galeries es-
trangeres i de la resta de l’Estat espanyol duts a terme per la 
galeria Spectrum-Canon i per Fotomanía, així com de la tasca 
dels col·lectius per difondre els seus treballs fora de Catalunya, 
cal assenyalar en aquest àmbit algunes iniciatives de gran pes 
i repercussió:
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sèrie de dues-centes Polaroids—, Juan José Gómez Molina  
—amb fotografies de gran format intervingudes manualment— 
i America Sanchez —amb la sèrie de fotomuntatges Iconografía 
moderna.

JoRnADES CATALAnES  
DE FoToGRAFiA, 1980 / EL CoL·LECTiU  

CATALà DE FoToGRAFiA
sala 13

Davant la nul·la menció a l’estat de la fotografia al Congrés de 
Cultura Catalana celebrat entre 1975 i 1977, un grup de fotògrafs 
i altres professionals vinculats a la fotografia van decidir orga-
nitzar les Jornades Catalanes de Fotografia amb el lema «La foto-
grafia com a fet cultural». Es tractava de crear diferents grups 
de treball per fer balanç de la situació i determinar les mancan-
ces sofertes en l’àmbit fotogràfic per emprendre les accions 
necessàries que les resolguessin.

Es van celebrar dues reunions preparatòries en les quals 
es va decidir l’estructura final de les Jornades, que girarien al 
voltant de quatre ponències:

– Creació d’un col·lectiu de treball. 
– Recuperació del passat fotogràfic de Catalunya i possible 

creació d’un arxiu i museu per a la fotografia.
– Anàlisi de la situació actual de la fotografia a Catalunya. 

Estudi del passat immediat, de l’actualitat, dels canals de 
difusió de la fotografia, del fenomen de la fotografia com 
a art, etc.

– Perspectives futures. Sistemes pedagògics, centres d’ense-
nyament, influències de la fotografia a la societat.

Les Jornades es van desenvolupar en el mes de maig de 1980 a 
la sala d’actes de la Fundació Miró, i les ponències, així com 
les intervencions del públic, es van publicar en un dossier.

El primer resultat va ser la creació del Col·lectiu Català 
de Fotografia, que assumia la fotografia com a instrument 
generador de cultura i en definia l’actuació al voltant de tres 
punts:
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– La presentació el 1978 en les IX Rencontres Internationales 
de la Photographie d’Arle d’una representació de la foto-
grafia espanyola, realitzada per Jorge Rueda, aleshores 
director artístic de la revista Nueva Lente. Els fotògrafs 
catalans seleccionats van ser Toni Catany, Manel Esclusa, 
Joan Fontcuberta i Pere Formiguera.

– L’Exposición Límite, organitzada el 1979 des de Nueva 
Lente, rebatejada Nueva Nueva Lente per Carlos Serrano 
i Pablo Pérez Mínguez, que pretenia «mostrar el gran nivell 
de qualitat assolit per un nombrós grup d’autors la mitjana 
d’edat dels quals se situa entorn dels vint-i-nou anys», se-
gons els organitzadors. Després de la presentació a Madrid, 
l’exposició va viatjar a nova York. Els autors catalans que 
hi van participar van ser: Sergi Capellas, Toni Catany, 
Enric de Santos, Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere 
Formiguera, Ferran Freixa, Josep Rigol i Manel Úbeda.

– L’exposició Vision urbaine, concebuda pel Col·lectiu Ca-
talà de Fotografia i presentada a les II Rencontres d ’Art 
Photographique et Diaporamique celebrats a Montpeller, 
el maig de 1981. Aquesta mostra va viatjar a altres ciutats 
franceses.

Així mateix, és innegable la valuosa aportació de Joan Font-
cuberta durant aquest període a la difusió no solament de la 
fotografia catalana, sinó en general de la fotografia espanyola.
Els seus articles publicats a Contrejour, Camera, European Photo-
graphy i Afterimage hi van contribuir decisivament.
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La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge 
i festius, de 12 a 20 h 
Entrada gratuïta

Visites guiades gratuïtes:
Dimarts, 18 h
Dissabte y diumenge, 12 h

barcelona.cat/lavirreina
twitter.com/lavirreinaci
facebook.com/lavirreinaci
instagram.com/lavirreinaci
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18Comissària: Cristina Zelich,  

amb la col·laboració de Pep Rigol


