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1. Introducció:  

A l’any 1880  és va publicar per primera vegada en la historia de la premsa una fotografia 

mitjançant mitjans mecànics. 50 anys abans, al 1842, The Illustrated London News, ja 

publicava documents il·lustrats, però es realitzaven de manera manual i en la majoria dels 

casos eren dibuixos fets per artistes.   Des d’aleshores el fotoperiodisme ha estat marcat 

per canvis a un ritme vertiginós, deguts tant als avenços tecnològics com als canvis dels 

models informatius.  

En aquest treball es parlarà de manera específica del fotoperiodisme bèl·lic o de guerra. 

Que apareix de manera gairebé consecutiva a la fotografia en premsa. Si dèiem que al 

1842 ja tenim les primeres peces il·lustrades de manera manual als diaris, al 1853 amb la 

guerra de Crimea, apareixen les primeres fotografies d’un conflicte bèl·lic, de la mà del 

fotògraf britànic Roger Fenton.  

Des d’aleshores les fotografies de guerra, com el fotoperiodisme en general, sempre han 

tingut dos components: L’estètic, i l’informatiu. El fotoperiodisme de guerra informa, ja 

que la fotografia es presenta com a testimoni de la realitat amb la possibilitat de plasmar 

un tros del món sobre una fulla de paper, o actualment sobre una pantalla. Aquesta 

representació del món li dona a la fotografia cert caràcter objectiu. Però, evidentment, la 

càmera necessita ser disparada per algú, la qual cosa introdueix la subjectivitat en el 

procés. És el fotògraf el que decideix on col·locar-se per fer la fotografia , és el que 

decideix quan dispara i sobre què centra la seva atenció. A més a més, s’hi suma el 

component estètic, que és inherent a la fotografia. Quan parlem de fotoperiodisme 

entenem que l’equilibri entre aquests dos components ha de ser igualat, però actualment 

està equilibrada aquesta balança? Com afecta això a l’impacte que genera la fotografia de 

guerra a la ciutadania? Actualment tenim més fotografies que mai sobre els conflictes, 

amb els millors mitjans tècnics per fer-les, i en nombroses ocasions els millors fotògrafs, 

però aquestes fotografies passen per davant dels ulls de la població i no aconsegueixen el 

resultat d’empatia i sensibilització amb el que han estat realitzades. Ens hem acostumat al 

dolor i al patiment aliè?  És possible que al llarg dels diferents conflictes de la història el 

fotoperiodisme de guerra hagi perdut força d’impacte?  

Per respondre aquestes preguntes m’he disposat a analitzar el fotoperiodisme de guerra a 

treves dels diferents conflictes de la història, per veure com en el seu moment van 

impactar  a la societat i com ha anat evolucionant l’equilibri entre estètica i informació. 

En primer lloc parlaré de la Guerra Civil, la que es considera la primera guerra amb una 

àmplia cobertura fotogràfica i amb un gran impacte sobre la ciutadania. Seguint a la 

Guerra Civil espanyola es obligat parlar de la Segona Guerra Mundial, que va ser el 

següent pas en l’evolució del fotoperiodisme de guerra, conflicte que va tenir una gran 

difusió i un gran caràcter propagandístic.  

En tercer lloc es parlarà de la Guerra del Vietnam, conflicte que es considera el millor 

cobert de la història. Amb un seguiment per televisió dia a dia i sense cap tipus de 

restricció ni censura perquè fos conegut arreu del món.  
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El següent pas en l’evolució del fotoperiodisme de guerra serà la Guerra d’Iraq, conflicte 

amb una gran censura per part de les autoritats nord americanes, que no permetien 

mostrar imatges de víctimes estatunidenques, ni discursos dels líders de les forces 

contraries als Estats units. A més a més, estaven força restringides les fotografies que 

fessin oposició sobre la guerra.  

Però per altre banda va ser la primera guerra que va permetre als fotògrafs acompanyar 

als exèrcits dels Estats Units i retransmetre a temps real via satèl·lit el que passava. En 

altres conflictes ja s’havia seguit als soldats, però en cap altre s’havia pogut transmetre a 

tot el món el que passava al moment.  

Per últim caldrà parlar de la Primavera àrab i de conflictes actuals com Líbia o Síria, on 

ha agafat molta importància el periodisme ciutadà i on hi ha hagut un augment dels 

fotoperiodistes freelance que cobreixen el conflicte per lliure i desprès tracten de vendre 

les seves peces als mitjans.  

Al llarg de l’explicació d’aquests conflictes des del punt de vista del fotoperiodisme de 

guerres es parlarà de temes com la manipulació i el retoc de les imatges, els conflictes 

oblidats pels mitjans de comunicació , el periodisme ciutadà i les noves tecnologies, i, en 

definitiva, s’analitzaran tots els factors que han portat a aquesta possible insensibilització 

de la ciutadania davant les fotografies de guerra.  

Per complementar aquest anàlisis més teòric i conèixer de primera mà la situació actual 

del fotoperiodisme de guerra he considerat necessari parlar amb professionals del sector. 

En total en el treball trobem quatre entrevistes a quatre professionals relacionats amb el 

fotoperiodisme de guerra amb perfils prou diferents. En Primer lloc un dels principals 

representant del fotoperiodisme de guerra actual, Ricard García Vilanova, fotoperiodista  

i videojournalist Freelance, amb un gran bagatge en guerres com Líbia o Síria i una gran 

experiència professional.  

En segon lloc un periodista, que també s’ha dedicat a la fotografia, Bru Rovira, amb una 

gran experiència en conflictes africans i ens els mitjans nacionals, ja que va treballar de 

reporter per La Vanguardia durant més de 25 anys.  

En tercer lloc, Sandra Balsells, una de les principals representants del fotoperiodisme 

espanyol de principis dels anys 2000,  gran coneixedors dels conflicte dels Balcans.  

I per últim Pepe Baeza, editor gràfic amb una llarga experiència en mitjans espanyols 

com La Vanguardia , que servirà per veure l’òptica de la situació des dels mitjans de 

comunicació.  

Si vaig decidir escollir aquest tema va ser perquè sempre he tingut interès per la 

fotografia, i especialment pel fotoperiodisme de conflictes. Sempre m’ha semblat una 

feina d’un gran valor, pel risc que suposa i per la dificultat que ha de suposar fer bones 

fotografies en moments de tanta tensió. Considero que és una professió que necessita 

d’una gran vocació i que està poc valorada. Actualment es realitzen grans fotografies i 
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passen pels nostres ulls d’una manera massa automàtica, amb una insensibilització que 

ens hauria de preocupar. Es per això que en aquest treball em proposo veure perquè es 

produeix aquesta insensibilització i a partir del que s’ha fet en el passat, extreure unes 

conclusions sobre com estem i cap a on hauríem d’anar.  
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2.  Marc Teòric:  

 

2.1.Història de la fotografia en premsa:  

La Història de la fotografia, la tècnica i la creació d’imatge a través de la exposició de 

llum, va començar als voltants de l’any 350aC, moment en que a l’antiga Grècia ja es 

coneixia la producció d’imatges a través de fer passar la llum per un petit forat. Tot i 

això, la primera fotografia coneguda data de 1826, i s’atribueix al francès Joseph 

Nicéphore Niépcear
1
. El procediment fotogràfic que va utilitzar Necéphore, que consistia 

en crear una càmera fosca amb un petit forat per on entrava la llum i dins un paper 

impregnat de clorur de plata, va ser desenvolupat per Louis Daguerre, que al 1939 va 

presentar el que es considera com el primer procediment fotogràfic difós de manera 

oficial, anomenat Daguerreotip   

2Pocs anys més tard, al 1842, el diari The London Illustrated News, publicava el que es 

considera el primer document de la història de la premsa il·lustrada. On es mostra l’intent 

d’assassinat de la reina Victoria d’Anglaterra, mitjançant un gravat, ja que en aquell 

moment encara no existien els procediments mecànics per incloure fotografia a la 

premsa
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 EL ARGONAUTA ESPAÑOL. (2007) Prensa y fotografia. Història del fotoperiodimo.[en línia] Antonio Pantoja 

Chaves. El Argonauta espanyol. [consultat el 20 de març de 2016] Disponible a: https://argonauta.revues.org/1346  
2
 Font de les dues fotografies: Artium: http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-

captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public  
3 En aquell moment les càmeres necessitaven un llarg període d’exposició, per tant no eren capaces de captar un 

moment a l’instant. Aleshores a la premsa apareixien dibuixos fets per artistes  

Exemples dels gravats a relleu que es realitzaven al The London Illustrated News al 1856 

https://argonauta.revues.org/1346
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
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Serà al 1880 quan aparegui per primera vegada una fotografia als mitjans de 

comunicació. Es tracta de “Les barraques de Shanty Town”, publicada a The Daily 

Graphic i realitzada  pel fotògraf Stephen Henry Horgan
4
.  

 

5
 

Scence of Shantytown 1880 - Stephen H. Horgan,  Antic director de New York Herald 

L’aparició d’aquesta primera fotografia va suposar una revolució per a la premsa escrita, 

ja que a partir de la fotografia es podien explicar millor les noticies.  Tot i així en els 

primers anys les imatges es van utilitzar més en els mitjans setmanals o mensuals com les 

revistes. Els editors d’aquest tipus de publicacions van ser els primers en apostar per la 

il·lustració mitjançant les imatges, davant de la demanda d’un públic que desitjava estar 

millor informat sobre el que passava al món.  Entre les revistes més rellevants de l’època 

que utilitzaven la fotografia hi trobem: Illustrated American, Illustrated London 

News, Paris Moderne, Berliner Illustrierte Zeitung, World’s Work oCharities and the 

Commons
6
.  

 

Per la seva banda els diaris van seguir utilitzant el gravat en relleu durant més temps, 

ja que els mecanismes per imprimir les fotografies en aquell moment requerien d’un 

temps que perjudicava la immediatesa de la informació. L’ús massiu de la fotografia 

a la premsa diària es considera que data al voltant de 1910, i el seu principal 

desenvolupament es considera que es va assolir desprès de la primera guerra 

mundial.  

 

 

 

                                                           
4 ARTIUM (2010). Fotoperiodismo: la realitdad captada por el objetivo .[en línia]. Las primeres imagenes publicades. 

Artium [consultat el 20 de març de 2016] recurs disponible en línia a: 

http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-

imagenes-public   
5 Font de la fotografia: Artium: http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-

objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public   
6 SÁNCHEZ CANO, Helena. Anàlisi de l’ètica en la fotografia en premsa. [Recurs electrònic]. Universitat Autònoma 

de Barcelona, 2014. [Consultat el 20 de març de 2016]. Treball de Fi de Grau disponible a internet: 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/140547/TFG_Sanchez_Cano_Helena_pe_.pdf 

http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/las-primeras-imagenes-public
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2.1.1. Orígens del fotoperiodisme de Guerra 

Com hem dit la primera fotografia en premsa data de 1880, però el fotoperiodisme, i en 

concret el fotoperiodisme bèl·lic daten de molt abans. Les primeres fotògrafes de 

conflictes eren  exposades i fins i tot es van vendre com a postals. I és que la inquietud 

per comunicar el que passava en els conflictes bèl·lics va néixer pocs anys desprès que la 

pròpia fotografia. Es considera que les primeres fotografies sobre un conflicte bèl·lic son 

les que va fer Roger Fenton al 1855 a la guerra de Crimea
7
. Aquest fotògraf angles va 

soprendrea tota la opinió pública amb les seves fotografies, desplaçant-se a la península 

de Crimea dos anys desprès de l’inici de la guerra (1853) entre Rússia, i la coalició de 

turcs, anglesos  i francesos. Per poder cobrir el conflicte Fenton va utilitzar un carro com 

a cambra fosca per poder revelar les fotografies que capturava. Eren principalment retrats 

dels protagonistes de la guerra i de paisatges de la zona, mai del camp de batalla, ja que 

les limitacions tècniques que requerien un temps d’exposició d’uns 20 segons no li 

permetien captar instantànies dels combats. Roger Fenton va ser enviat a Crimea com a 

fotògraf oficial d’Anglaterra per tal de contrarestar les dures crítiques que el periodista 

William Howard Russell havia escrit al diari The Times respecte la guerra. Aleshores a 

les fotografies de Fenton no apareix cap soldat mort, ni cap imatge que pugues 

comprometre el paper d’Anglaterra en aquella guerra. Així doncs podem veure que el 

fotoperiodisme bèl·lic en els seus inicis va estar utilitzat de forma propagandística, i els 

fotògrafs es trobaven a la disposició dels governs. Per les seves fotografies de la guerra 

de Crimea Roger Fenton es considera el primer reporter bèl·lic.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des d’aquella primera cobertura fins a l’actualitat la fotografia de guerra ha canviat de 

manera vertiginosa a partir dels avanços tecnològics i les necessitats informatives els 

mitjans. Es considera que l’explosió del fotoperiodisme de guerra es va produir a la 

                                                           
7 FRANCISCO JAVIER TOSTADO (2016). Los inicios del fotoperiodisme de guerra. [en línia]. 

Francisojaviertostado.com. [consultat el 21 de març de 2016]. Disponible a: 

https://franciscojaviertostado.com/2016/02/01/los-inicios-del-fotoperiodismo-de-guerra/  
8 Font de les dues imatges: The telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10675182/In-

pictures-Roger-Fentons-historic-Crimean-War-photographs.html?frame=2841341  

Ciriurjià auxiliar Henry Wilkin. Guerra de Crimea al 

1955 – Roger Fenton, fotògraf angles 
Oficials francesos a la Guerra de Crimea al 

1955 -Roger Fenton, fotògraf angles 

https://franciscojaviertostado.com/2016/02/01/los-inicios-del-fotoperiodismo-de-guerra/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10675182/In-pictures-Roger-Fentons-historic-Crimean-War-photographs.html?frame=2841341
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10675182/In-pictures-Roger-Fentons-historic-Crimean-War-photographs.html?frame=2841341
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Primera Guerra Munidial (1914-1918) on els mitjans tècnics, tant de les empreses de 

comunicació com de la pròpia fotografia, havien evolucionat suficientment com per 

cobrir el conflicte. Però com a la guerra de Crimea l’ús que se li va donar a la fotografia 

periodística en aquell moment va ser essencialment propagandístic. No es mostraven 

fotografies de les víctimes de la guerra, la censura era molt forta, i es buscava l’exaltació 

del conflicte i l’augment de l’autoestima de la població.  

El primer conflicte en el que es va mostrar el patiment de les víctimes i es va mostrar al 

món les conseqüències dels conflictes bèl·lics va ser la Guerra Civil espanyola (1936-

1939). On Robert Capa , juntament amb altres reporters, van impressionar l’opinió 

pública amb les seves fotografies del camp de batalla i dels exiliats. A la Guerra Civil i 

posteriorment a la Segona Guerra Mundial, Robert Cappa va marcar un nou estil de fer 

fotoperiodisme i una nova manera de treballar dels fotògrafs. Els reporters ara ja no 

estaven tant influenciats per les autoritats i pels mitjans i decidien a qui i a què 

fotografiaven. Per això al 1947, apareix l’agència de fotografia Magum
9
, que va 

començar a marcar la pauta pel que fa als drets dels fotògrafs i la seva relació respecte als 

mitjans. Aquesta agència va ser  fundada pel propi Robert Capa juntament amb altres 

fotògrafs de la seva època i es considera la primera agencia de cooperació per a fotògrafs 

independents del món. Per tant,  la creació d’aquesta organització va suposar que per 

primera vegada els fotògrafs tinguessin els seus drets, ja que fins aleshores l’empresa que 

comprava les fotografies les podia utilitzar sempre que vulgues sense pagar al fotògraf. A 

més a més, l’agència va permetre llibertat als fotògrafs per decidir quins temes 

documentar i com editar les seves fotografies, ja que l’organització estava en mans dels 

propis autors i no pas dels mitjans. A partir de l’agència Magnum molts fotoperiodistes 

van poder documentar molts dels fets més importants de la història del segle XX. 

Conflictes dels quals se’n destacaran alguns en els apartats següents, que serviran per 

veure com ha anat canviant el fotoperiodisme de guerra des dels seus orígens fins a 

l’actualitat, i observar l’impacte que han anat generant a la societat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Pagina web de la prestigiosa agència. http://www.magnumphotos.com/  

http://www.magnumphotos.com/
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2.2. L’ Impacte del fotoperiodisme de guerra  

Com hem comentat anteriorment, les primeres imatges sobre un conflicte bèl·lic són les 

que va realitzar Roger Fenton a la guerra de Crimea a l’any 1855. En aquell moment l’ús 

del fotoperiodisme bèl·lic era merament propagandístic, servia als governs per defensar 

les guerres a les que participaven i per exaltar l’heroisme dels seus soldats. No era permès 

mostrar fotografies de les víctimes ni de les conseqüències fatals que suposa una guerra. 

Aleshores podem dir que l’impacte que generava el fotoperiodisme de guerra en aquelles 

primeres cobertures, estava molt controlat per les autoritats, i que servia per acostar a la 

població civil als soldats que lliuraven les batalles i exaltar la seva heroïcitat.  

A partir de la Guerra Civil espanyola tot això canvia. Com també hem comentat, gràcies a 

les fotografies de Robert Capa es comença a veure una altre cara dels conflictes, la 

ferocitat del camp de batalla, el patiment dels exiliats, i també el de la població civil a 

causa dels bombardeigs i la fam.  Les fotografies de Robert Capa, i d’altres fotògrafs de 

l’època com Greda Taro o Agustí Centelles, van ser les primeres que van sensibilitzar al 

món sobre els horrors de la guerra. Van ser les primeres en crear un verdader impacte 

sobre la societat.  

Aleshores entenem que el fotoperiodisme  de guerra genera un raonament a la persona 

que observa la fotografia. Podem dir que aquest raonament es genera mitjançant dos 

factors que influencien de manera directe la interpretació que l’espectador farà de la 

fotografia:  

En primer lloc tenim el component informatiu de la fotografia. Encara que siguin imatges 

sense text, el reporterisme bèl·lic transmet una informació, ens ensenya la realitat a partir 

de la capacitat de la càmera fotogràfica de plasmar en un petit requadre un instant del 

temps. Ens explica una història a partir d’una sola imatge, on apareixen uns personatges o 

un paisatge que ens transmet una informació i ens explica la situació que es viu en aquell 

moment a algun punt del món.  

Aquesta informació que dóna la fotografia, que es converteix gairebé en un acte mecànic 

del propi aparell, i per tant força objectiu, està complementat per la subjectivitat del que 

fa la fotografia. És aquí on entre l’element estètic que fa que una fotografia es diferencia 

de la resta. Es el fotògraf qui escull on focalitza l’objectiu, si a la seva fotografia hi 

apareixeran persones o no, i en quin moment fa les fotografies a aquestes persones. És el 

fotògraf el que decideix si presentar la fotografia en color o en blanc i negre, i la 

composició que tindrà aquesta. En definitiva és el que li dona la intencionalitat a la 

imatge.  

Tal i com han explicat els quatre professionals del periodisme i de la fotografia que han 

participat en aquest treball, i les entrevistes dels quals es podran llegir en l’últim apartat 

del text , la bona fotografia de conflicte, tot i que no hi ha uns percentatges establerts, ha 

de tenir un bon component informatiu, però no et pot deixar indiferent. És molt important 

que et faci reflexionar, aleshores el component estètic i d’impacte visual és molt 

necessari. Però els quatre coincideixen que amb l’impacte, i la qualitat de la imatge no 
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n’hi ha prou. Una fotografia bèl·lica ha de crear empatia, no només fascinar visualment 

parlant.  

Les primeres imatges de Robert Capa sobre la Guerra Civil, van crear empatia sobre la 

ciutadania. Les imatges de les víctimes de la guerra del Vietnam van generar moviments 

pacifistes als Estats Units i arreu del món. Però en l’actualitat les imatges que rebem dels 

conflictes generen el mateix grau d’empatia? 

Segons Susan Sontag en el seu llibre, Sobre la fotografia
10

, resumeix la situació en la que 

ha arribat el fotoperiodisme de guerra: 

“Tenemos un vasto catálogo fotográfico de la miseria y la injustícia en el mundo entero, 

que le ha dado a cada cual determinada familiaridad con lo atroç, volviendo más 

ordinàrio lo horrible, haciendolo familiar, remoto, “es solo una fotografia”, inevitable”. 

(Sontag, S. 1975, 39p) 

Sontag destaca l’impacte que en el seu moment van tenir les imatges dels camps de 

concertació nazis, les imatges dels quals, segons ella, no es van trivialitzar en cap 

moment. La fotògrafa americana va considerar que, trenta anys desprès d’aquelles 

fotografies, s’havia arribat a un punt de saturació i les imatges sobre conflictes havien 

perdut el sentit emocional.  

La quantitat d’imatges que ens arriben avui en dia són encara més nombroses, aleshores 

la saturació sobre la qual parla Susan Sontag, augmenta. De fet, dècades més tard, al 

2003, la pròpia autoria estatunidenca va fer la següent reflexió en el seu assaig, “Ante el 

dolor de los demás”
11

:  

“Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiència 

intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de 

actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas. 

Las guerras son ahora también las vistas y sonidos de las salas de estar. La información 

de lo que está sucediendo en otra parte, llamada «noticias», destaca los conflictos y la 

violencia —«si hay sangre, va en cabeza», reza la vetusta directriz de la prensa 

sensacionalista y de los programas de noticias que emiten titulares las veinticuatro 

horas—, a los que se responde con indignación, compasión, excitación o aprobación, 

mientras cada miseria se exhibe ante la vista”. (Sontag, S. 2003, 10p.) 

 

A partir de la reflexió de Susan Sontag podem dir que la societat actual s’ha acostumat al 

patiment aliè. I que el fotoperiodisme de guerra, tot i tenir grans capacitats tecnològiques 

i grans professionals, no produeix el mateix efecte que generaven les fotografies que es 

van realitzar a la Segona Guerra Mundial, tal i com explica Sontag.  

                                                           
10 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. (1973). Alfaguara. Madrid, 2006.  pagina 39.  
11SONTAG,Susan. Sobre la fotografía. (2003). Santillana Ediciones generales SL. Madrid, 2004. Página 10.  
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El professor de fotoperiodisme de La Universitat de Sevilla, Pablo Martínez Cousinou, en 

el seu assaig sobre ètica  i fotoperiodisme
12

 assenyalar quins podrien ser els factors que 

han conduït al fotoperiodisme, i a aquest impacte que genera davant la societat,  a la 

situació actual. Seguin la seva classificació podem destacar  els següents.  

 

2.2.1. Principals factors que han condicionat l’impacte que generen les 

fotografies  

 

2.2.1.1.Els mitjans de comunicació i la seva influència sobre els fotògrafs 

Segons Martínze Cousinou, un dels grans factors que ha condicionat l’evolució de 

l’impacte que genera el fotoperiodisme de guerra és la pròpia evolució que han patit els 

mitjans de comunicació.  

En primer lloc destaca la, cada vegada més freqüent, concentració que han patit els 

mitjans de comunicació a mans dels grans consorcis mediàtics i financers, que controlen 

la majoria de les capçaleres, cadenes i emissores, i que prioritzen els seus interessos 

econòmics sobre el propi exercici de la informació i del periodisme i el dret a la llibertat 

d’informació. Tal i com explica el professor de La universitat de Sevilla, aquesta 

concentració elimina la pluralitat i contribueix a una homogeneïtzació de la informació 

accessible. A part, amb la concentració dels mitjans, aquests aconsegueixen un major 

control sobre l’agenda setting. Control al que contribueixen també les agències 

internacionals d’informació, ja que el que decideixin cobrir aquestes determina si un 

conflicte existeix o no als ulls de la comunitat internacional. Aquestes grans estructures 

mediàtiques han absorbit moltes de les petites agències de fotoperiodisme que han 

representat la bona pràctica de les últimes dècades. Agències mítiques com Sigma, 

Gamma, o Sipa, van ser absorbides a principis de la passada dècada per grans empreses 

de comunicació com  per exemple Corbis, o Hachette.  

Com molt bé explica Pablo Martínez, aquesta concentració de mitjans elimina la 

multiplicitat de versions, i unifica els punts de vista dels fets en contra de la pluralitat 

informativa que ha de caracteritzar tot sistema democràtic.   

A més a més, s’hi suma la velocitat i la immediatesa del procés informatiu. La producció 

de la informació es veu molt condicionada pels dictats econòmics de les empreses 

informatives. Això fa que el producte final no sempre es caracteritzi per la bona execució 

i qualitat, sinó més aviat per la immediatesa i la espectacularitat del resultat. Tal i com  

comenta Marínez Cousiniou.  

                                                           
12       MARTINEZ COUSINOU, Pablo. Dilemas éticos y discursividad en el fotoperiodisme. [recurs electrònic]. 

Universitat de Sevilla. [consultat el 30 de març de 2016]. p 776. Disponible en línia a: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36212/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-

4.pdf?sequence=1   

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36212/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-4.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36212/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-4.pdf?sequence=1
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“el cambio de funcionamiento deriva en una ausencia de independencia y en la reducción del 

espectro informativo” (Marínez Cousiniou, 2009, p776) 

 En aquestes declaracions, fa referència a la informació i els mitjans de comunicació en 

general, dintre dels quals, en paraules del mateix periodista, el fotoperiodisme de guerra 

n’és un dels millors exemples.  

Un dels factors més importants també d’aquesta influència dels mitjans de comunicació 

és el fet que les grans corporacions publiquen les fotografies que no interfereixin en els 

seus interessos econòmics. Aleshores aquestes grans empreses d’informació obvien 

qualsevol contingut incòmode, la qual cosa genera una infravaloració econòmica de la 

professió, que veu cada vegada més reduït el nombre de seccions en els mitjans, 

juntament amb el nombre de fotoperiodistes i els recursos que es destinen a aquests. En 

moltes ocasions es veu eliminada també la figura de l’editor gràfic com a responsable de 

la qualitat del contingut fotogràfic, la qual cosa encara accentua més el procés de 

reducció de l’espai fotogràfic en l’àmbit periodístic.  

A part de la situació econòmica i professional dels mitjans també tenim la influència que 

aquests generen sobre els propis fotògrafs. On segons el propi Pablo Martínez trobem una 

restricció a fotografiar determinats àmbits, sobretot i especialment en situacions de 

guerra.  Es justifica la restricció en nom de la protecció de la imatge de les víctimes, però 

en la majoria d’ocasions es deu als interessos del mitjà, que li suposa un cost molt elevat 

desplaçar periodistes a les zones de conflicte, i anar en contra dels interessos de 

l’empresa.  

Tot aquest context dels mitjans de comunicació ens porta a una banalització del 

fotoperiodisme, pastilles d’informació ràpida que ens allunyen de la sensibilització i 

l’empatia. Podríem dir que moltes vegades prevalen els valors espectaculars als 

informatius, pel que fa als mitjans de comunicació.  
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2.2.1.2.La manipulació i el retoc de les imatges 

El segon factor que influeix a la manera com arriben les imatges a la ciutadania és la 

tecnologia, i la manipulació de la imatge que aquesta permet. Tradicionalment, com hem 

comentat anteriorment, la imatge es caracteritza per mostrar la realitat. Però avui en dia 

tenim a l’abast tot un conjunt de tècniques de processament digital de les imatges, que 

s’utilitzen amb la intenció de millorar-ne la qualitat, però que en excés, poden acabar 

distorsionant la realitat. Aquest procés de retoc s’anomena postfotoperiodisme.  

Cal destacar que el processament de les imatges és absolutament habitual en els mitjans 

de comunicació i que en la majoria dels casos no es realitza amb una intenció de canviar 

la realitat. Un us fraudulent d’aquesta manipulació seria canviar els elements de la pròpia 

fotografia, esborrar elements, sobreposar-los, canviar-los de lloc, etc... seria un us que 

suposaria un canvi de la realitat que esta mostrant aquella imatge. Però en els processos 

de processament el que s’intenta és millorar la fotografia. Es ressalten els colors, es 

canvia el contrast, la brillantor, i elements que no tenen a veure directament amb un canvi 

de la realitat, simplement s’embelleix la imatge.  

Tot i així, la franja entre el que es considera acceptable i el que es consideraria un canvi 

de la realitat o un retoc excessiu, és molt fina. Fins a quin punt és correcte embellir els 

elements d’una fotografia que està explicant la situació que estan vivint les víctimes d’un 

conflicte? En cas d’un embelliment excessiu, la balança de la qual parlàvem al inici del 

treball, entre estètica i informació, quedaria totalment desequilibrada, provocant que 

l’espectador admiri la imatge més per la seva bellesa que no pas pel seu contingut. Quan 

parlem de fotoperiodisme de guerra aquest és un terreny perillós, perquè fins a quin punt 

és bo per la societat admirar la bellesa d’una fotografia que esta mostrant una situació de 

patiment extrem? Aquest situació pot provocar una insensibilització de la societat.  

Ara bé, tal i com explica Susan Sontag en el seu assaig que anteriorment ja hem citat, 

“Ante el dolor de los demàs”, la fotografia presenta la bellesa com una condició inherent 

a ella, i tot i que s’estiguin mostrant imatges que demostren l’horror de la guerra, podem 

trobar bellesa a aquestes, però tal i com diu Sontag, sempre que serveixin per 

conscienciar i sensibilitzar a l’espectador que les observa. 

Susan Sontag critica les corrents de pensament que defensen que no és ètic trobar bellesa 

a les imatges, i la espectacularitat d’aquesta. Però ella defensa l’impacte i la capacitat de 

transmetre de les imatges, que moltes vegades han de valdre’s de la bellesa i 

l’espectacularitat per conscienciar de la situació al que les està observant. 

“Los fotógrafos testimoniales acaso crean que es más correcto moralmente hacer que lo 

espectacular no lo sea. Sin embargo, lo espectacular es una parte sustantiva de las 

narraciones religiosas mediante las cuales se ha entendido el sufrimiento a lo largo de 

casi toda la historia de Occidente. Y sentir el latido de la iconografía cristiana en 

algunes fotografías de tiempos bélicos o catastróficos no es una proyección sentimental. 

Sería difícil no discernir los argumentos de la Pietà en la foto de una mujer en Minamata 

que acuna a su hija deforme, ciega y sorda, obra de W. Eugene Smith, o el modelo del 
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Descendimiento de la Cruz en varias fotos que Don McCullin hizo de soldados 

estadounidenses moribundos en Vietnam” (Sontag,S. 2003. 35p) 

 

Segons Sontag la fotografia per si sola és un procés d’embelliment de la realitat, i defensa 

que, tot i que no s’ha d’arribar a nivells en el que les fotografies semblin extretes del 

cinema, ja que desprès perden autenticitat, i generen aquesta pèrdua de sensibilització, es 

puguin retratar situacions que, dins l’horror que mostren, puguin tenir certa bellesa, ja 

que ho considera una condició inherent a la fotografia.  

 

Tot i això, Sontag parla sempre de la fotografia en el seu estat més pur, sense fer 

referència al retoc, aleshores podem entendre que un excés de retoc li dona a la fotografia 

aquest caràcter cinematogràfic i artificial del que la l’escriptora parla.  

 

Un exemple de l’impacte que genera el retoc al fotoperiodisme de guerra és la imatge del 

fotperiodista de l’agència Reuters, Adnan Hajj, que a l’any 2006 va retratar l’impacte 

d’un míssil israelià al Líban. Si s’observa la imatge es pot veure una clara exageració de 

la realitat a partir de la intensificació dels colors, i fins i tot hi ha un afegiment 

d’elements, augmentant el nombre de columnes e fum, perquè sembli més espectacular 

l’explosió que esta mostrant.  

 

13 
Explosió d’un Míssil Israelià al Líban – Adnan Hajj, freelance.  

Arrel de la fotografia es va generar un debat que condemnava totalment el retoc de les 

imatges. Però hem d’entendre que aquesta fotografia es trobaria a l’extrem del la 

manipulació, i es consideraria un canvi de la realitat. És però un exemple de la facilitat 

que la tecnologia dóna avui en dia per canviar el que veiem, i que fins i tot una fotografia 

que es trobaria dins els paràmetres acceptats del retoc i la manipulació, la podria convertir 

en una d’aquestes fotografies cinematogràfiques i espectacularitats de les que parla 

Sontag. Imatges a les que estem acostumats a partir del cinema o dels videojocs i que 

generen una normalització del patiment que estan vivint les persones que apareixen a la 

fotografia. Aleshores es produeix una insensibilització.  

                                                           
13

 Font de la imatge BBC news: http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm
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Es difícil reconèixer però de qui és la culpa, si de l’excessiu retoc de les imatges per part 

dels mitjans i professionals, o de les pròpies industries de l’entreteniment, que imiten les 

imatges de guerra i normalitzen aquestes situacions contribuint a aquesta 

insensibilització. Però el retoc i la manipulació ha existit sempre, no a partir de la 

tecnologia, però com hem comentat anteriorment ja a la Primera Guerra Mundial es 

muntaven imatges a mode de publicitat, per exaltar l’heroïcitat de la guerra. A la pròpia 

guerra civil la famosa fotografia de Robert Capa sobre la mort del milicià s’ha discutit en 

nombrosos ocasiones si es tracte d’un muntatge o no
14

.  A la Segona Guerra Mundial, tot 

i que, coma a la Guerra Civil espanyola, ja es va fer una cobertura molt més periodística 

també trobem alguns d’aquests exemples.  

 

Un dels més famosos és la fotografia de la victòria a Iwo Jima per part de l’exèrcit dels 

Estats Units, presa el fotògraf Joe Rosenthal al 23 de febrer de 1945, en la que apareixen 

un grup de soldats americans aixecant la bandera dels Estats Units com a símbol de la 

victòria. Tot i que es va presentar com si la imatge hagués estat presa al moment de 

manera improvisada, la veritat és que va estar organitzada com a símbol propagandístic.  

Seguin aquest model, Stalin, el dos de maig de 1945, va fer organitzar al fotògraf 

Yavgueni Jáldei, una fotografia molt similar, però a Berlin, en motiu de la victòria dels 

soviètics a la capital alemanya.  
15                                                                               

16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre exemple molt clar, seria la fotografia de la guerra del Vietnam, presa per Eddie 

Adams  al 1968, en la que un cap de la Policia Nacional de Vietnam del Sud dispara a un 

sospitós del Vietcong al mig dels carrers de Saigon. Com explica Susan Sontag en el seu 

assaig anteriorment citat, no és una fotografia estrictament muntada, però el policia 

vietnamita es va dirigir expressament als fotoperiodistes de la zona i va executar al 

                                                           
14 A l’interessant documental de l’any 2007 dirigit per Hugo Domènech i Raúl M. Riebenbauer, anomenat “La Sombra 

del Iceberg”, s’intenta desvetllar el misteri que envolta la fotografia de Capa, i proven de descobrir si es va tractar d’un 

muntatge o no.  
15 Font de la fotografia de Yavgueni Jáldei, The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2010/feb/17/soldier-

reichstag-photo-dies  
16 Font de la fotografia de Rosenthal: The telegraph: 

http://www.telegraph.co.uk/expat/expatpicturegalleries/8502342/History-as-it-happened-the-photographs-that-defined-

our-times.html?image=11  

Reichtag de la 2a Guerra Mundial a Berlín - Yavgueni Jáldei AIxecant la bandra a Iwo Jima - Joe Rosenthal 

http://www.theguardian.com/world/2010/feb/17/soldier-reichstag-photo-dies
http://www.theguardian.com/world/2010/feb/17/soldier-reichstag-photo-dies
http://www.telegraph.co.uk/expat/expatpicturegalleries/8502342/History-as-it-happened-the-photographs-that-defined-our-times.html?image=11
http://www.telegraph.co.uk/expat/expatpicturegalleries/8502342/History-as-it-happened-the-photographs-that-defined-our-times.html?image=11
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sospitós davant seu. Si allà no haguessin estat reunits els reporters el general no hauria 

realitzat l’excussió al mig del carrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot això, ens mostra la facilitat amb la que la fotografia pot ser manipulada i es pot 

ocultar o canviar la realitat que veu l’espectador. Els avenços tecnològics han permès que 

aquesta manipulació s’intensifiqui, i no només en casos extrems com el que hem vist en 

la fotografia d’Adnan Hajj, sinó en petits retocs, que com hem dit, donen una gran 

espectacularitat a la imatge però que potser no impacten de la millor manera.  

Al World Press photo de l’any 2015, segons un article de la revista Time, el 20% de les 

fotografies presentades havien estat manipulades en excés. El director del certament en 

aquell moment, Lars Boering, va decidir augmentar les mesures de control sobre la 

manipulació, argumentant el següent:  

 

“És una qüestió de confiança, sobre l’ètica bàsica del periodisme. Aquestes imatges han de ser 

genuïnes i reals; hem de ser capaços de confiar en les fotografies que posen davant nostre. Per 

suposat, tots sabem que les fotografies mai mostren el que està passant en la seva totalitat, que 

són sempre una interpretació, però hem de saber que els 

fotògrafs estan mostrant allò que ocorre al món”. (Boering, L. 2015) 

Podem concloure doncs que la manipulació i el retoc mitjançant la tecnologia és una de 

les causes principals, juntament amb els canvis als mitjans de comunicació, que suposen 

un canvi per l’impacte que generen les fotografies de guerra.  

 

 

 

 

 

Execussió a Saigón - Eddie Adams 
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2.2.1.3.La digitalització i el periodisme ciutadà  

La tercera causa que ha provocat un canvi en l’impacte que avui en dia generen les 

fotografies de guerra és la digitalització dels processos fotogràfics i l’arribada de la 

fotografia a la telefonia mòbil, que ha permès el naixement de factors com el 

fotoperiodisme ciutadà.  

La fotografia digital i els avenços tècnics, han suposat un canvi importantíssim pel 

fotoperiodisme. Noves eines pels professionals, noves plataformes de difusió, 

participació dels usuaris, i sobretot, immediatesa, i facilitats tecnològiques tant pels 

mitjans com pels fotògrafs. Però fins a quin punt afecta això a la manera com ens arriben 

les fotografies? Presenta més beneficis que perjudicis, o al reves?  

Per una banda si observem els fotògrafs professionals podem veure que la seva feina es fa 

més senzilla i còmode amb l’arribada de la fotografia digital. Els materials que han de 

portar els fotògrafs es redueixen, i la facilitat per realitzar instantànies amb comoditat 

augmenta. Tenen més capacitat de mobilitat i més possibilitats alhora de fotografiar. Ja 

no han d’estar pendents dels carrets de les fotografies analògiques, i per tant poden 

realitzar un nombre de fotografies molt més elevat, permetent molt més la prova i l’error.  

Els mitjans de comunicació per la seva banda, reben totes les fotografies de manera 

digital, la qual cosa agilitza molt més els processos, i fa que aquests es puguin adaptar 

molt millor a les necessitats d’immediatesa que els usuaris reclamen. També cal tenir en 

compte que actualment les fotografies es tracten directament a les pantalles, la qual cosa, 

suposa que no cal fer copies físiques de cadascuna de les fotografies, fen molt més àgil la 

feina i estalviant molt de temps en laboratoris.  A part de les grans capacitats de correcció 

i retoc, com hem comentat en el punt anterior.  

Ara bé el fotoperiodisme en certa manera també ha patit aquest canvis d’una forma 

negativa. En el cas dels fotògrafs per exemple, com hem comentat, cada vegada és més 

fàcil fer bones fotografies, i amb aparells cada vegada més petits i senzills i a l’abast de 

tothom. Això significa que el nombre de fotografies que es generen augmenta en gran 

quantitat, i no només fotografies professionals. Segons dades de Getty images, cada dia 

els usuaris de Facebook carreguem més de 300 milions de fotografies, mentre que a 

Istagram, es comparteixen uns 16 milions d’imatges al dia.  

Aquesta situació genera una gran massificació de les imatges, i als usuaris ens arriba una 

allau d’informació moltes vegades difícil de processar. El mateix passa amb els mitjans, 

que tenen bones oportunitats per aconseguir bones fotografies d’una manera molt més 

fàcil. El fotoperiodista i ex editor del diari USA Today, Frank Folwel, en declaracions al 

mitjà digital “Ijnet”, a l’any 2014
17

, explica l’actuació dels mitjans i la situació actual dels 

fotoperiodistes, a partir d’aquest augment del nombre de fotografies, moltes vegades fetes 

per aficionats: 

                                                           
17 IJNET. La professión del fotoperiodista en la era del periodisme ciudadano (2014). [en línia] Ijnet, red de periodistes 

intrnacionales. [consultat el 30 de març de 2016]. Disponible a:  https://ijnet.org/es/blog/la-profesion-del-
fotoperiodista-en-la-era-del-periodismo-ciudadano  

https://ijnet.org/es/blog/la-profesion-del-fotoperiodista-en-la-era-del-periodismo-ciudadano
https://ijnet.org/es/blog/la-profesion-del-fotoperiodista-en-la-era-del-periodismo-ciudadano
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"La crisis de los medios, en especial de la prensa escrita, ha tenido como consecuencia 

la pérdida de miles de empleos [en fotografía]. Conozco a muchos exfotógrafos de 

periódicos que han hecho la transición hacia el trabajo freelance tomando fotos para 

bodas, realizando tareas comerciales e incluso haciendo encargos para los propios 

medios" (Frank Folwel 2014). 

En aquest mateix article, Folwel explica com un gran nombre de mitjans estatunidencs, 

en aquell moment, estaven acomiadant gran part dels seus fotògrafs  tradicionals. El diari 

Chicago Suntimes per exemple, va acomiadar tot el seu departament de fotografia, 

incloent el periodista guanyador d’un premi Pulitzer, Johon White. Aquesta situació, tal i 

com explica l’article, també es va donar en diversos mitjans del Regne Unit.  

Aquesta situació ens porta a una mitjans que cada vegada confien més en les fotografies 

gratuïtes que es troben per internet, i com a conseqüència una pèrdua de professionalitat  

del sector, ja que destinen menys recursos a la fotografia. Com explica Folwel, el nombre 

de periodistes Freelance augmenta cada vegada més, i en el cas del fotoperiodisme de 

guerra, en els conflictes més recents, i ha hagut un gran augment de professionals de la 

fotografia que es desplacen a les zones de perill per documentar el que passa.  

El fotoperiodista català Ricard García Vilanova, que ha cobert conflictes a països com 

Haití, Afganistán, Libia y Siria, i les seves fotografies i vídeos han estat publicats a 

mitjans nacionals, com  per exemple El País o El Mundo, i també internacionals, com el 

New York Times o Le Monde, explica aquesta situació d’augment del periodisme 

freelance, en una entrevista que es podrà llegir a l’últim apartat del treball, defensant el 

següent:  

“Lamentablement el fotoperiodisme actualment es troba en vies d’extinció. Hi ha un 

canvi comparat en l’època anterior, que jo també vaig viure, fins el 2011 

aproximadament. Aleshores era molt diferent, els mitjans confiaven en tu, et donaven una 

sèrie de mitjans, tècnics, logístics i de suport, que ara ja no donen. Ara bàsicament ets tu 

com a freelance que has d’anar a les zones de conflicte, treure el material que puguis i 

tractar de vendre les imatges als mitjans, que no sempre les compren, depèn dels seus 

interessos, de la seva agenda informativa”
18

 

Amb aquestes declaracions, García Vilanova explica la situació en la que es troben la 

majoria de freelance, la qual cosa ens deia entreveure que genera una competició per 

intentar vendre les millors fotografies als mitjan de la manera més ràpida possible, això 

provoca una pèrdua de qualitat de les fotografies,  que porta a situacions com per 

exemple la manipulació, i les zones de conflicte queden plenes de fotògrafs que 

converteixen la zona en una espècie de turisme fotogràfic.  

                                                           
18

 Entrevista completa a l’Annex.  
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El periodista Bru Rovira
19

, actualment també Freelance, però durant més de 25 anys 

reporter de La Vanguardia, i gran expert en conflictes africans i dels Balcans, considera 

que ens hem acostumat a l’impacte visual ràpid, però sense profunditat. 

“Estem vivint un moment molt opac, on hi ha un excés de la imatge d’impacte però una 

clara falta de context. S’hauria de tornar a fer una fotografia que servis perquè el que 

l’observi pensi una mica per ell mateix”.(Rovira,B. 2016) 

 Ens arriben un gran nombre de fotografies, visualment molt potents, però no expliquen 

les històries de les persones que hi apareixen, no es contextualitzen, aleshores és molt 

difícil empatitzar i sensibilitzar-se sobre el conflicte. A més a més, considera que les 

facilitats tecnològiques generen una pèrdua de talent a la professió 

“Avui en dia hi ha molt poc talent verdader. Un bon fotògraf et fa un foto i el que mostra 

en ella no es pot expressar millor en cap altre llenguatge. Avui en dia les fotografies 

mostren el que la gent ja espera veure”. (Rovira,B. 2016) 

Pel que fa al fotoperiodisme ciutadà considera que és totalment lícit i fins i tot enriquidor 

que una persona amb el seu telèfon vulgui documentar el que passa, però que ha de servir 

com a element complementari, ja que no es pot considerar informació feta per un 

professional, no contextualitza i no explica, moltes vegades és imatge i impacte i prou, no 

informa.  

En la mateixa línia pensa Ricard García Vilanova, que ho explica de la següent manera:  

“En aquest cas sempre explico la mateixa anècdota: Tu vas en un cotxe i veus un 

accident, i hi ha algú ferit a la carretera, aleshores si tens coneixements de primers 

auxilis tu baixes i ajudes, però en el moment que arriba un metge t’apartes, òbviament. 

Aleshores és una mica la mateixa situació, jo entenc que aquest tipus de periodisme 

ciutadà ha d’existir, però, evidentment, si hi ha algú que es dedica professionalment a 

això, se li ha de donar pas. El problema és que, per motivacions polítiques, econòmiques, 

o el que sigui, s’espera més d’aquest tipus de periodisme, que no pas pel fet d’enviar un 

corresponsal sobre el terreny i fer les cobertures com les que es feien fa uns 

anys”(García Vilanova, R. 2016) 

Aleshores podem veure com la digitalització i la tecnologia permeten grans avantatges 

tant per fer fotografies com per difondre-les i han entrat amb molta força i per quedar-se 

dins del món del fotoperiodisme de guerra. Un dels exemples més clars, són les mencions 

especials que el certament de fotografia World Press Photo fa a la fotografia no 

professional, i a aquest periodisme ciutadà, així ho dicten les seves normes:  

“The jury may consider a visual document for a Special Mention when it has played an 

essential role in the news reporting of the previous year and could not have been made by 

a professional photographer”. 

                                                           
19 Entrevista completa a l’Annex. 
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L’exemple més clar d’aquesta situació van ser les mencions especials que es van fer al 

certamen de 2013 per unes fotos a un incendi forestal de gran impacte a Austràlia. Les 

imatges havien estat preses per un veí de la zona Tim Holmes, amb el seu telèfon mòbil, 

on s’observava a ell, juntament amb la seva dona i els seus cinc nets, intentant refugiar-se 

del foc. No es tracte d’una fotografia de guerra, però si que mostra l’horror i el patiment 

de les víctimes, i és una exemplificació de fins on pot arribar el fotoperiodisme ciutadà. 

En aquest, cas les fotografies servien per empatitzar amb una situació que podia resultar 

propera, i per donar cara a aquella situació.  

En tot cas aquestes són situacions aïllades que no haurien de substituir el fotoperiodisme 

sinó complementar-lo. Davant d’aquesta situació, també hi ha mirades més optimistes 

com la de Sandra Balsells, que treu importància a factors com el periodisme ciutadà, 

explicant que es segueix confiant amb els fotoperiodistes en els grans mitjans  

“Si tu mires els mitjans clàssics molt poques fotos venen fetes per ciutadans, el 

percentatge és mínim. Però això no és incompatible amb que si tu per exemple et trobes a 

París el dia dels atemptats, i tens un mòbil ho puguis documentar”.(Balsells, S. 2016)
20

 

Si que és cert que la digitalització i les noves plataformes permeten canals de difusió molt 

més amplis als fotoperiodistes Freelance, que si les seves imatges no apareixen als grans 

mitjans, tenen la possibilitat de difondre-les per la xarxa. Ara bé com a reflexió final 

d’aquest apartat, podríem dir que el fotoperiodisme de guerra ha d’adaptar-se a aquestes 

noves tecnologies, i lluitar contra la massificació de les imatges i l’impacte sense 

informació. Com hem comentat, hi ha més fotografies que mai i més ben fetes que mai, 

però no sensibilitzen de la mateixa manera que ho feien per exemple les fotografies de la 

Guerra Civil espanyola. La massificació de les imatges a partir de la tecnologia i factors 

com el fotoperiodisme ciutadà n’és un dels culpables, ja que ens acostumem diàriament a 

observar nombroses imatges de patiment, que en certa manera en insensibilitzen. 

Aleshores, com han explicat els professionals entrevistats, s’ha d’evitar l’impacte ràpid i 

fugaç i canviar-lo per les històries que hi ha darrera de les fotografies. Contextualitzar-

les, i donar bona informació juntament amb l’impacte visual que si que han de produir, 

però sense que un factor superi a l’altre. Com parlàvem a l’inici del treball, l’equilibri 

entre informació i estètica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Entrevista completa a l’Annex. 
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3. Metodologia 

 

3.1.Objecte d’estudi 

 

3.1.1. El fotoperiodisme de guerra:  

Aquest treball es centra sobretot en l’estudi del fotoperiodisme de guerra, encara que 

moltes de les afirmacions que es fan, i algunes de les dades que es donen, es poden 

extrapolar al fotoperiodisme en general. Tot i això, he intentat centrar el treball en 

aquesta temàtica al màxim possible. He escollit parlar de fotoperiodisme de guerra en 

concret, perquè, com hem vist en el marc teòric, l’ésser humà sempre ha tingut la 

inquietud de compartir, o difondre, les situacions de conflicte, les situacions extremes en 

definitiva. Seguint aquesta directriu, pocs anys desprès de l’aparició de la fotografia al 

1939, ja es van començar a cobrir conflictes, al 1955. Aleshores el fotoperiodisme de 

guerra és un dels pilars del fotoperiodisme, l’encarregat de ensenyar-nos les situacions 

més difícils  que passen al món amb imatges.  

Per tant considero que és una peça fonamental per poder fer bon periodisme, ja que ben 

exercit, té la capacitat de generar moviments importants a la societat.  

3.1.2. L’impacte que genera el fotoperiodisme de guerra  

Dins el fotoperiodisme de guerra m’ha semblat interessant parlar sobre com aquest afecta 

a la societat. Ja que, per experiència pròpia, considero que el fotoperiodisme de guerra 

genera un impacte menor davant la societat, tot i que les seves fotografies cada vegades 

són més bones, i en moltes ocasions més crues. Dins aquest impacte que genera el 

fotoperiodisme em proposa analitzar els factors que han pogut generar aquesta evolució 

negativa. Com podrien ser les influències dels mitjans i les autoritats, l’allau de 

continguts que es produeix a partir dels nous mitjans de difusió com podria ser internet, 

que produeix una normalització del patiment, i la influència de la tecnologia en el sentit 

de la manipulació i l’aparició de situacions que s’han de gestionar com és el periodisme 

ciutadà  A partir d’aquests factors s’estudiarà com ha evolucionat l’impacte que genera el 

fotoperiodisme de guerra al llarg dels diferents conflictes, per finalment fer un anàlisi de 

la situació actual.  
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3.2. Hipòtesi i preguntes 

En el documental “No me llames fotógrafo de guerra” , el fotoperiodista guanyador del 

WoroldPress foto de 2012 Samuel Aranda diu el següent:  

“La anécdota i la estética en los medios pasa por encima de la información, se busca lo 

que gráficamente sea más potente” (Aranda, S. 2014)
21

 

Com hem explicat en el marc teòric, entenem que la fotografia periodística ha informar.   

Encara que siguin imatges sense text, el reporterisme bèl·lic transmet una informació, ens 

ensenya la realitat. Però apart, una fotografia presenta un component estètic, que és 

inherent a aquesta, ja que tota fotografia està feta per un subjecte que decidirà la 

composició que li dona, la llum que utilitza i a qui o a què fotografia. Aquest combinació 

entre estètica i informació produeix un impacte a l’espectador que observa la fotografia, 

l’influeix en la seva manera de pensar i de veure el món. Aleshores en aquest treball m’he 

plantejat una pregunta o hipòtesi relacionada amb aquest tema, preguntant-me si és 

possible que el fotoperiodisme de guerra hagi patit una evolució negativa pel que fa a 

l’impacte que genera sobre la societat.  

Per intentar respondre aquesta pregunta n’he plantejat de secundàries que podrien intentar 

treure a la llum les cuses d’aquesta evolució, aquestes preguntes secundàries plantejades 

són les següents:  

- S’ha produït un desequilibri entre estètica i informació a les imatges de 

guerra actuals? Com influeix això a l’impacte que aquestes generen?  

- El fotoperiodisme ha perdut força d’impacte? 

- S’ha produït una insensibilització, i una normalització del patiment, a la 

societat a partir d’aquesta evolució de l’impacte de les imatges?  

- Com ha evolucionat al llarg de la història aquest impacte?  

- Com han influït en aquests impactes, factors com els mitjans de comunicació, 

les autoritats i l’evolució de la tecnologia?  

Per intentar respondre aquestes preguntes es farà un anàlisi de com han impactat les 

fotografies de guerra al llarg dels diferents conflictes de la història, per al final fer un 

anàlisi de la situació actual i contrastar-lo amb professionals del sector. A les conclusions 

finals es valorarà la idea que s’ha extret a partir del plantejament i l’anàlisi d’aquesta 

hipòtesi i s’intentarà fer una explicació de quina és la situació actual del fotoperiodisme 

de guerra i cap a on hauria d’avançar segons els professionals consultats.  

 

 

 

                                                           
21  Documental de Canal + No me llames fotógrafo de guerra del 2014: http://www.plus.es/ficha/no-me-llames-

fotografo-de-guerra?tipo=E&id=1153330  

http://www.plus.es/ficha/no-me-llames-fotografo-de-guerra?tipo=E&id=1153330
http://www.plus.es/ficha/no-me-llames-fotografo-de-guerra?tipo=E&id=1153330
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3.3.Procediment  

 

3.3.1. Procés d’elaboració del treball, l’evolució del títol.  

El procés d’elaboració del treball ha estat molt lligat a l’elecció del títol del mateix. En un 

primer moment, la idea de títol que em vaig plantejar, era estudiar l’evolució de la 

balança entre estètica i informació en el fotoperiodisme de guerra, aleshores el títol 

escollit va ser: “L’estètica del fotoperiodisme de guerra”, i la principal pregunta que em 

feia, era sobre si aquesta balança s’havia desequilibrat els últims anys o no. A partir de la 

consulta bibliografia feta després de les primeres tutories, on sem van recomanar llibres 

com Sobre la fotografia de Susan Sontag, el qual trobem citat en alguns apartats del 

llibre, i algun documental com per exemple, La sombra del iceberg, dirigit per Hugo 

Doménech y Raúl M. Riebenbauer, vaig començar a observar que la manera de plantejar 

la hipòtesi i per tant el títol canviava. Vaig observar que la balança entre estètica i 

informació era un dels punts importants per influir i impactar d’una manera determinada 

al lector. Aleshores, vaig començar a contrastar la bibliografia principal amb articles 

interessants, i vaig començar a observar una clara insensibilització de la societat davant la 

fotografia de guerra. Produïda moltes vegades per la normalització del patiment a causa 

de la saturació de continguts que ens arriben avui en dia. Llibres com Ante el dolor de los 

demàs, de la pròpia Susan Sontag, em van fer començar a veure que el que havia canviat 

els últims anys no només era la balança entre estètica i informació, sinó que era el propi 

impacte de la fotografia , la seva influència sobre els persones la que havia canviat. 

Aleshores el títol va canviar per dir-se: “Anàlisi de l’evolució de l’impacte que genera la 

fotografia de guerra sobre la societat” 

Un cop definit el títol, vaig decidir escriure el marc teòric, on vaig fer una nova consulta 

bibliogràfica per veure quins eren els factors que afectaven a aquest impacte de la 

fotografia de guerra, els quals han estat explicats anteriorment. Més tard, era l’hora de 

començar la part més àmplia del treball, la qual es basa en l’anàlisi dels principals 

conflictes de la història del fotoperiodisme de guerra, per intentar veure quin tipus 

d’impacte ha produït el fotoperiodisme en cadascun d’aquests conflictes, i com aquest 

impacte ha anat evolucionant.  

Un cop analitzada l’evolució es va fer un anàlisi de la situació actual, que finalment es va 

acabar contrastant amb les opinions de quatre professionals del fotoperiodisme de guerra, 

que han servit per veure en quin estat es troba la professió i cap on hem d’avançar. Els 

periodistes escollits son els següents:  

Ricard García Vilanova: Nascut al 1971 és Fotoperiodista  i videojournalist freelance, 

especialitzat en conflictes bèl·lics. Ha publicat les seves imatges en dotzenes de mitjans 

tals com,  Newsweek, New Yorker, Time, New York Times, Washington Post,Wall 

Street Journal, Le Monde, Guardian, Der Spiegel, El País, i El Mundo. Ha treballat en un 

gran nombre de països en conflicte, però on ha dedicat estades més llargues és a Haití, 

Afganistan, Líbia, en motiu de les revoltes de la Primavera àrab y Síria, on se’l coneix 

com l’únic periodista gràfic que ha estat al país des de l’inici de la guerra. A l’any 2010 el 
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diari The Wall Street Journal el va presentar com a candidat al Premi Putlitzer, i ha estat 

guardonat amb diversos premis com per exemple a l’any 2014 el Premi Internacional 

Miguel Gil Moreno,  el Premi José Couso de llibertat de premsa; el Premi Club 

Internacional de Premsa; el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez 

Montalbán i el 2015 el Premi Internacional de Periodisme Mika Yamamoto 

Bru Rovira: Nascut al 1955, Bru Rovira Jarque, és un veterà periodista especialitzat en 

temàtiques socials i internacionals. Va treballar a La Vanguardia on  hi va estar vint-i-

cinc anys com a reporter. Com a enviat especial internacional va estar a Romania i va 

escriure sobre la transició als països de l'Est i la guerra de l'antiga Iugoslàvia. També ha 

estat en alguns conflictes i crisis humanitàries a Àfrica, i ha escrit sobre Ruanda. Ha 

viatjat per Amèrica Central i l'Àsia i ha escrit diversos llibres, sovint amb fotografies 

seves. L'any 2002 va guanyar el Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme pel seu 

reportatge sobre un centre d'acollida de nens de tot el món ferits a la guerra, situat a 

Alemanya. L'any 2004 va rebre el premi Ortega y Gasset de periodisme pels seus 

reportatges publicats a La Vanguardia sobre la guerra de la República Democràtica del 

Congo. Actualment és periodista autònom i fa col·laboracions al Diari Ara. 

Sandra Balsells: Nascuda al 1966, Sandra Balsells és una fotoperiodista freelance 

catalana especialitzada en conflictes internacionals. Durant més de deu anys ha 

documentat el desmembrament de l’antiga Iugoslàvia per a diversos mitjans nacionals i 

internacionals. El seu treball va ser premiat l’any 2006 amb el Premi Ortega y Grasset. 

També ha realitzat nombrosos reportatges en països com Israel, Palestina, Mèxic, 

Romania, el Canadà, Cuba, Moçambic, Haití, o Itàlia (Sicília). La seva experiència en 

conflictes bèl·lics li ha permès participar en una cinquantena d’exposicions individuals i 

col·lectives, i la seva obra forma part de diverses col·leccions privades i públiques. És 

autora del recull fotogràfic Balkan in memoriam(Blume, 2002), i coautora del 

llibre Montreal Metropole vue par 30 grands reporters (Aux Yeux du Monde, 2000). En 

els últims anys ha comissariat projectes expositius com Latidos de un mundo 

convulso (Lunwerg-Caja Madrid, 2007), i Desapareguts (CCCB, La Casa 

encendida i MUSAC, 2011) 

Pepe Baeza: Pepe Baeza és un reconegut fotògraf i editor gràfic. Va exercir com a 

fotògraf de premsa durant molts anys, i més endavant va portar a terme tasques d’editor 

gràfic a El Periódico. Més tard es va convertir en redactor en cap de fotografia de La 

Vanguarda, i finalment va exercir com a Editor Gràfic del Magazine de La Vanguardia. 

És també l’autor del llibre Por una función crítica de la fotografia en premsa (2001, 

Ed.Gustavo Gil). 

 A partir d’aquestes entrevistes realitzades a quatre perfils diferents dins el món del 

fotoperiodisme de guerra s’ha pogut fer una anàlisi de la situació actual de la professió, i 

veure cap a on aquesta ha d’avançar.  

 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Premi_Internacional_Miguel_Gil_Moreno&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Premi_Internacional_Miguel_Gil_Moreno&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Jos%C3%A9_Couso_de_llibertat_de_premsa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Internacional_de_Periodisme_Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Internacional_de_Periodisme_Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Iugosl%C3%A0via
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Ortega_y_Gasset
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A0tica_del_Congo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A0tica_del_Congo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diari_ARA
https://ca.wikipedia.org/wiki/Iugosl%C3%A0via
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Ortega_y_Grasset
https://ca.wikipedia.org/wiki/CCCB
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Casa_encendida&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Casa_encendida&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/MUSAC
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4. Anàlisi, investigació de camp.  

 

4.1.Conflictes clau en l’evolució  de l’impacte del fotoperiodisme de guerra 

Com hem anat explicant al llarg de tot el treball, el fotoperiodisme de guerra ha passat 

moltes etapes al llarg de la seva història, des de la seva aparició a la Guerra de Crimea de 

1853 amb les fotografies de Roger Fenton. Des dels inicis més censurats i publicitaris 

dels conflictes de finals del segle XIX i la Primera Guerra Mundial, a l’impacte que van 

generar les fotografies de Capa sobre la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra 

Mundial. Més tard, la guerra del Vietnam es va caracteritzar per el caràcter reivindicatiu 

que van agafar les seves fotografies a causa de l’observació del patiment de tots els punts 

de vista de la guerra. Iraq esdevingué l’entrada del fotoperiodisme de guerra a les noves 

tecnologies , i per altre banda un dels conflictes més censurats pel que fa al patiment de 

les víctimes i per conseqüent la sensibilització ciutadana. Per últim, i més recentment, 

tenim els conflictes de la Primavera àrab, com Líbia o Síria, que van suposar l’explosió 

del periodisme freelance, i l’evolució de les noves tecnologies relacionades amb les 

xarxes socials, la massificació dels continguts i l’anomenat periodisme ciutadà.  

Aleshores podem veure com al llarg de la història, l’impacte que genera el 

fotoperiodisme de guerra a la societat ha patit una gran evolució. En aquest apartat es 

parlarà dels conflictes clau que han contribuït a aquests canvis, que ens deixen en la 

situació que ens trobem actualment i que al final resumirem amb l’ajuda dels 

professionals del sector. Primer de tot, es parlarà de la Guerra Civil espanyola i la Segona 

Guerra Mundial, desprès de la Guerra del Vietnam, seguint amb Iraq, i acabant amb els 

conflictes més recents, Líbia i Síria. Tots aquests conflictes ens serviran de cronologia per 

explicar com ha anat canviant l’impacte que genera el fotoperiodisme de guerra.  

 

4.1.1. La Guerra Civil espanyola (1936-1939)  

La Guerra Civil espanyola, es considerada el fet més determinant pel desenvolupament de 

la història d’Espanya del segle XX. Es va produir a resultes del fracàs d’una sublevació 

militar que es va produir el 17 de juliol de 1936, quan part de l’exèrcit es va alçar contra 

el govern republicà constituït, de manera legítima, el 16 de febrer del mateix any. El 

conflicte es va allargar fins l’1 d’abril de 1939, gràcies sobretot a les resistència que van 

oferir els ciutadans, que de manera voluntària van decidir enfrontar-se als militars.  El 

resultat de la guerra van ser milers de morts, la ruïna econòmica, política, y social  del 

país, que va suportar 40 anys de dictadura imposada per el guanyador de la guerra, 

Francisco Franco.  

La Guerra Civil espanyola es va presentar com un camp de proves de la Segona Guerra 

Mundial. Es va considerar un laboratori d’assaig de nou armament i tàctiques militars, 

sistemes d’evacuació de la població civil, protecció del tresor artístic nacional, etc. Però 
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sobretot va ser pionera pel que fa a la transmissió d’informació, i l’evolució dels diferents 

suports. Va suposar un gran avanç per la radio, a partir dels discursos polítics i les 

propagandes que s’hi retransmetien. També va suposar un avanç per la premsa escrita, 

amb nous mitjans tècnics. I sobretot va ser una innovació pel suport visual, el cine, els 

documentals, la propaganda dels cartells, i per suposat per la fotografia.  

22
Segons la professora de documentació de de la Universitat Complutense de Madrid 

Júlia Rodríguez Cela: “Con nuestra Guerra Civil se inició nuestro llamado 

fotoperiodismo”
23

. Rodríguez Cela, explica aquesta afirmació dient que evidentment a les 

guerres anteriors com per exemple la de Crimea, 1853, va servir per donar els primers 

passos, així com la Guerra de Secessió americana 1861, o la Guerra Franco-Prussiana, 

1870. I evidentment, la Primera Guerra Mundial, 1914, amb el diari de Londres Times 

com a principal referència del fotoperiodisme de l’època.  Aquest nou fotoperiodisme que 

neix a Alemanya a finals de la dècada dels anys 20, amb les revistes alemanyes com a 

principal exponent d’aquesta nova fotografia, es desenvolupa als anys trenta amb la 

revista francesa Vu, i sobretot la nord americana Life. Aquesta última neix al novembre 

de 1936, en plena Guerra Civil Espanyola, i en ella publicaran les seves fotografies un 

conjunt de reporters, avui en dia coneguts per tots: Robert Capa, Gerda Taro, David 

Saymour (Chim), Cartier Bresson, entre molts altres. Les fotografies d’aquests primers 

fotoperiodistes de guerra independents van ser les primeres en generar un impacte 

sensibilitzador a la societat, sobre un conflicte que esdevenia una novetat en molts 

aspectes, tant militars, com socials, econòmics, etc. I que suposaria una nova manera de 

veure la guerra i les conseqüències horroroses que aquesta genera. Les fotografies de la 

Guerra Civil Espanyola, van generar un impacte internacional difícil d’aconseguir avui en 

dia, i van marcar les primeres passes del fotoperiodisme que coneixem a dia d’avui.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Font de la imatge: http://www.minutodigital.com/  
23 RODRÍGUEZ CELA, Julia. PARRAS, PARRAS, Alicia   El tratamiento documental en la fotografía de prensa: 

ante el dolor de los demás y el conflicto de los otros [recurs en línia].Sección departamental de Biblioteconomía y 

Documentación Facultad de Ciencias de la Información de la Uuniversidad Complutense de Madrid. Revista General 

de Información y documentación  (pagina 460) [consultat el 2 d’abril de 2016] Disponible a:  

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID1010110459A/9116  

La fotografía de Robert Capa publicad en la revista francesa VU 

http://www.minutodigital.com/
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID1010110459A/9116
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I és que la Guerra Civil Espanyola va suposar un cúmul de factors que van influir en 

l’aparició d’aquest impacte fotogràfic i que van fer possible aquesta cobertura del 

conflicte.  

En primer lloc els mitjans tècnics dels fotògrafs eren molt millors que en anteriors 

conflictes. La càmera que predominava era la petita i lleugera Leica
24

, que en primera 

instància la revista nord americana Life, en va prohibir el seu us professional, però vistes 

les seves capacitats, es va acabar convertint en la càmera que utilitzaven la gran majoria 

de reporters que van cobrir el conflicte, ja que els hi aportava una gran capacitat de 

moviment sense perdre qualitat d’imatge. Aleshores, aquest, es converteix en el primer 

conflicte en el que els fotògrafs es desempalleguen de les grans càrregues de material, i es 

deixa de dependre dels períodes d’exposició, i els trípodes.  

A part del factor tecnològic, la Guerra Civil espanyola, va suposar una innovació pel que 

fa a llibertat d’expressió. Tot i que també es van utilitzar fotografies de manera 

propagandística, el Govern espanyol no va aplicar cap tipus de censura sobre els 

reporters, que tenien llibertat absoluta per fotografiar. Respecte altres conflictes, com per 

exemple la Primera Guerra Mundial, aquest va ser el primer en el que es van poder 

mostrar de manera oberta els horrors de la guerra, el patiment de les víctimes, i no només 

de les del camp de batalla, sinó també les de la rereguarda, les víctimes civils. A més a 

més, els mitjans de comunicació, dels que parlarem a continuació, van fer una difusió 

molt menys propagandística que en conflictes anteriors, i van apostar per donar una visió 

més humanitària d’un conflicte que va causar impacte internacional . 

 

Refuguats caminant per la carretera de Barcleona - Robert Capa, Magnum (1939)25 

                                                           
24 Les càmeres Leica van ser les primeres càmeres compactes de 35 mm, al 1930, estaven suficientment avançades com 

per tenir un sistema d'objectiu intercanviable basat en una muntura de 39 mm A més de la lent de 50 mm, un gran 

angular de 35 mm i un teleobjectiu de 135 mm. Aquestes van ser les primeres càmeres que van donar possibilitat de 

moviment i comoditat als reporters, marcant un abans i un desprès en la història del fotoperiodisme de guerra. 
25Font de la imatge:  http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/08/100820_galeria_robert_capa.shtml 
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Com hem comentat, el principal mitjà de difusió van ser les revistes il·lustrades, que van 

actuar com les televisions del moment. Els principals exemples d’aquestes són la Nord 

americana Life i la francesa Vu, que es van encarregar de publicar les fotografies dels 

reporters que, de manera independent, es traslladaven al conflicte i desprès feien arribar 

les fotografies a les revistes, d’una manera molt similar als Freelance de l’actualitat. 

Aquestes primeres revistes fotogràfiques van marcar la manera de veure el món de varies 

generacions d’europeus i americans, tal i com ho explica, l’escriptor especialista en 

mitjans de comunicació, Román Gubern, en el seu llibre “La mirada opulenta, 

exploración de la iconosfera contemporánea”, (1987)
26

:  

"en la era pretelevisiva estas revistas constituyeron el ariete de penetración de la cultura icónica 

en la privacidad de los hogares y educaron los modos de ver de varias generaciones de europeos 

y de americanos.” (Gubern, R. 1987. Pg, 166) 

Aleshores podem dir que els mitjans durant la guerra civil van actuar de manera diferent 

que anteriors conflictes. Així com en la Primera Guerra Mundial per exemple els 

principals diaris i revistes feien una difusió més propagandística del conflicte, a causa de 

les pressions que rebien per part de les autoritats, en aquest cas, com que la mirada 

d’aquests mitjans internacionals no era propera, sinó que observaven el conflicte de es 

l’exterior, va aparèixer una nova manera de comunicar el conflicte, fent referència a les 

conseqüències d’aquest i el seu desenvolupament. A més es tractava d’un nou tipus de 

guerra, on hi intervenia per primera vegada la població civil. Ja no parlem de batalles de 

trinxeres entre dos exercits. Sinó que en aquest apareix la població civil com a part 

integrant del conflicte, amb la famosa expressió de la  “rereguarda” allunyada del front, 

però vivint el conflicte de primera mà amb els bombardeigs, i les batalles a les pròpies 

ciutats, com per exemple a Madrid.  

Aquest nou concepte de Guerra és el que mostraven les fotografies de Capa i la resta de 

fotoperiodistes que van cobrir el conflicte, i les que les revistes il·lustrades van ensenyar 

al món. Aleshores podem dir que la Guerra Civil Espanyola es tracte del primer conflicte 

que genera una sensibilització als espectadors de les fotografies aliés a la pròpia Guerra, 

és en el primer conflicte que es mostra la Guerra tal i com és, i podríem dir que és el 

primer conflicte en el que es marquen les bases del que serà el fotoperiodisme de guerra 

actual. Tal és l’impacte que van generar les fotografies de la Guerra Civil espanyola, que 

van generar la reacció de diversos autors i intel·lectuals. Un dels exemples més clars és el 

dels voluntaris de les brigades internacionals que van arribar a Espanya per lluitar contra 

el feixisme, o els moviments pacifistes que es van generar. Un exemple d’aquestes 

reaccions és el de l’escriptora Virgina Woolf, que en veure les imatges del bombardeig de 

Guernica va decidir escriure el llibre “Tres Guineas”, on condemna qualsevol tipus de 

guerra.  

De fet, es podria dir que si les fotografies de la Guerra Civil van tenir algun tipus de 

connotació propagandística, a nivell internacional, va ser en pro de la pau, generant 

reaccions encontra de la guerra. Una altre reacció de les més conegudes i importants, i 

                                                           
26 GUBERN, R. (1987) La mirada opulenta, exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili 
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que demostra aquest impacte que van tenir les fotografies fetes a la Guerra Civil 

espanyola, és la que va tenir el famós pintor Pablo Picasso al 1937. Quan a partir de la 

visualització de les imatges sobre Guernica, va decidir pintar el seu famós quadre sobre 

l’atac aeri, que s’ha convertit en un dels símbols més importants de la Guerra Civil.             

 

 

 

 

 

                  

 

 

   Les ruïnes de Guernica (1937)27                                         El Guernica de Pablo Picasso (1937)28 

Però s’ha de tenir en compte, que moltes de les fotografies que s’han convertit en símbols 

del conflicte, a l’actualitat poden arribar a interpretar-se d’una manera diferent i en certa 

manera desnaturalitzar-se, respecte com es van veure en aquell moment. Un exemple 

d’aquesta desnaturalització que pateixen les imatges de guerra amb el pas dels anys, és la 

del reporter David Seymour (Chim), en la que apareix una dona extremadament prima a 

causa de la fam, donant el pit a un nadó i mirant al cel, juntament amb altres persones que 

també miren amb expectació. Amb els anys s’ha interpretat la imatge com que els 

protagonistes miren el cel temorosos d’un nou bombardeig de les forces feixistes, però en 

realitat es tracte del públic d’un discurs polític efectuat quatre mesos abans de que 

comencés la guerra . Amb els anys aquesta fotografia s’ha tret de context i s’ha agafat 

com a símbol del que van viure les persones afectades pels bombardeigs que es produïen 

per primera vegada a Europa.  

 

 

 

 

 

 

Mare alimentant un nadó mentre escolta un discurs polític - David Symour (Chim), Magnum29 

                                                           
27

 Font de la imatge sobre les runes de Guernica: Wikipèdia.  
28

 Font de la imatge del Guernica: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica  
29

 Font de la fotografia de Seymour: https://www.magnumphotos.com/photographer/david-seymour/   

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
https://www.magnumphotos.com/photographer/david-seymour/
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Com hem comentat, Robert Capa va ser el principal exponent del fotoperiodisme 

d’aquest conflicte. Si pensem en les seves imatges sobre la Guerra Civil Espanyola, la 

primera que ens ve a la ment és la del Milicà de Robert Capa. Aquesta controvertida 

imatge, presa a Cerro Muriano (Córdoba), s’ha convertit en el símbol de la Guerra Civil. 

Tal i com explica l’investigador Carlos Serrano en el seu llibre, “Robert Capa. 

Cuadernos de Guerra en España 1936-1939”
30

, la imatge presa per Capa, va suposar un 

abans i un desprès a la història del fotoperiodisme de guerra.  

“Las fotografías de Capa, no son las de un observador indiferente, sino las de un 

informador comprometido. (...) La actividad fotográfica de Capa en España es de otra 

índole: sus fotos están destinadas a la opinión internacional, por el intermediario de la 

prensa; son el producto de la mirada de un fotógrafo identificado cuya labor pretende 

ser explícitamente informativa. (...) Suyas son las principales fotos que recorren en el 

tiempo y en el espacio todo el acontecimiento. (...) La guerra civil parece haber entrado 

en las retinas de los millones de lectores de las publicaciones gráficas del mundo entero. 

(...) La guerra civil es en este sentido el primer gran acontecimiento mediático de la 

historia contemporánea. Y lo es por la labor obstinada y persistente de un Robert Capa, 

entre otros pocos, para quienes esa guerra no era una guerra cualquiera, sino un 

combate propio, en el que actuaba directamente con el arma de su cámara y el riesgo de 

su vida. Algunas fotos de la guerra civil firmadas por Capa han dado la vuelta al mundo. 

Son pocas y se han convertido en las de siempre” (Salgado, C. pg. 24) 

Tot i que la imatge de Capa ha produït un intens debat dins la comunitat fotogràfica a 

causa de la seva dubtosa veracitat
31

, és indiscutible que es tracte d’una imatge de gran 

impacte. Funciona com a fotografia mirall de la realitat del moment. I es pot considerar 

una de les primeres fotografies amb un gran impacte i capacitat d’empatia davant del 

públic. Pel que fa a la balança entre estètica i informació es pot considerar equilibrada, ja 

que és una fotografia visualment molt atractiva, crida l’atenció per l’instant just en  el que 

esta presa. però alhora ens informa i ens fa un reflex de la cruesa del camp de batalla 

d’aquell conflicte.  

                                                           
30

 SERRANO, C. (1987). Robert Capa. Cuadernos de Guerra en España 1936-1939. Valencia: Edicions Alfons el 

Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació 
31 La fotografia de Robert capa ha enfrontat la comunitat periodística entre els defensors del fotògraf Hongarès, i els 

experts que expliquen que es tracte d’un muntatge a causa de la dificultat que suposaria prendre una fotografia com 

aquesta just en l’instant en el que el milicià cau. Molts creuen que  Capa va preparar l’escena i que realment el milicià 

no ha rebut cap impacte. Al documental “La Sombra del Iceberg”, citat anteriorment, s’intenta esbrinar el misteri que 

amaga la fotografia.  
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Mort d'un milicià - Robert Capa, Magum (1936)32 

Com aquesta, la Guerra Civil Espanyola, ens va deixar un gran nombre de fotografies 

amb una gran capacitat d’impacte, que com hem comentat van colpejar la consciència de 

la comunitat internacional que observava la part més dura d’un nou tipus de guerra que 

havia aparegut per primera vegada a Espanya i que serviria com a preludi del que va 

succeir desprès a escala global.  

Podem dir que en aquest conflicte la balança entre estètica i informació es troba 

equilibrada en la majoria dels casos, ja que, presenten un impacte visual potent, però 

alhora informen del que passa en aquell territori, a diferència del que havien fet les 

fotografies bèl·liques fins aquell moment. Cal destacar també que aquest impacte que 

generaven les fotografies venia acompanyat de text i peu de foto que li donaven el 

caràcter informatiu a la fotografia. Es donava importància a la història que hi havia 

darrera de cada imatge, aleshores s’aconseguia un millor sentiment d’empatia i 

sensibilització per la causa. Es tracte d’un dels primers conflictes on es fa una bona 

inclusió entre text i fotografia. I en definitiva podem dir que és el conflicte que marca la 

línia dels que vindran a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Font fotografia Robert Capa: https://www.magnumphotos.com/photographer/robert-capa/  

https://www.magnumphotos.com/photographer/robert-capa/
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4.1.2. La Segona Guerra mundial (1939-1945)  

Per molts historiadors la Guerra Civil Espanyola va ser el pròleg del que s’ha considerat 

el conflicte més devastador de la història, La Segona Guerra Mundial.  Aquest gegantesc 

conflicte va començar pocs mesos desprès de que acabés la guerra a Espanya. Exèrcits i 

ideologies que havien participat a la Guerra Civil, s’enfrontaven aquesta vegada en 

escenari europeu en un nou conflicte que va començar al setembre de 1939. Però tot i que 

els elements dels dos conflictes són similars, pel que fa a la cobertura ftoperiodísica hi 

trobem ertes diferencies.  

Segons el doctor en Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid, 

Rafael Carlos López
33

, la guerra civil era un conflicte en el que, sobretot el bàndol 

republicà,  depenia de l’ajuda internacional i de l’impacte que aquesta guerra generés a la 

opinió pública, sobretot de les democràcies europees, les quals no estaven afectades 

directament pel conflicte.  La Guerra Civil es veia com l’exemple del que podia passar a 

Europa i al món en general. Per tant l’impacte que van generar les seves fotografies sobre 

els horrors de la guerra no eren censurades ni convertides en propaganda a la resta del 

món.  

A la Segona Guerra Mundial però són aquestes principals democràcies europees, i en 

definitiva totes les grans potencies mundials, les que queden afectades pel conflicte. Com 

explica Rafael Carlos López, gairebé no va quedar fora del mapa de la Guerra cap país 

que la seva opinió externa pugues afectar al desenvolupament del conflicte. Per tant, la 

informació de guerra que generaven els mitjans internacionals anava destinada a la 

població dels països que es trobaven en guerra. Aleshores la manera de tractar les 

fotografies, en moltes ocasions torna a assemblar-se al que es va utilitzar al llarg de la 

Primera Guerra Mundial.  

Aleshores la Segona Guerra Mundial va destacar pel seu caràcter propagandístic i per la 

censura de les autoritats. Podem dir doncs que en aquest conflicte van jugar un paper 

molt important les autoritats i els governs, per determinar l’impacte que van generar 

aquestes fotografies.  

Tal i com explica el doctor Rafael Carlos López, Tots el fotògrafs destacats al front, tant 

de les potències de l’Eix, com dels països aliats, estaven designats a les unitats militars. 

No hi havia lloc pels fotògrafs civils. A Alemanya, per exemple, els fotògrafs juntament 

amb tots els periodistes del país, estaven adscrits al servei militar, a les anomenades 

“Companyies de propaganda”. Als Estats Units i Anglaterra, els fotògrafs també estaven 

inclosos als exercits, les oficines dels quals s’encarregaven de gestionar tot el material 

obtingut 
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Al Bàndol aliat els fotògrafs estaven controlats per la secció de filmacions i fotografies de 

la divisió de Relacions Públiques de la Direcció General de les Forces Expedicionàries 

aliades. Aquesta secció estava composta per oficials del departament britànic, el servei 

fotogràfic de l’Armada dels Estats Units y fotògrafs comercials adscrits a la mateixa 

armada
34

 .  

La fotògrafa i escriptora Gissele Freund, en el seu llibre “La fotografia como documento 

social”
35

, explica que durant les dues Guerres Mundials tant els aliats com els alemanys 

es van dedicar a publicar fotografies que donaven una visió optimista del conflicte, inclús 

amb fotografies trucades, (com hem comentat en un apartat anterior sobre les fotografies 

d’Iwo Jima i Berlín). Es buscava l’ús propagandístic de la fotografia per justificar la 

guerra que s’estava lliurant davant de la població. 

“La censura no se dedicaba exclusivamente a vigilar que no se publicaran imágenes de 

valor estratégico, fabricas camufladas, emplazamiento de baterías, fortificaciones… 

tampoco se dejaban pasar imágenes de la destrucción o el sufrimiento producidas por el 

ejército propio sobre la población civil en territorio enemigo” Freund, G. (1976), pg148 

En una entrevista publicada a Harpers Magazine al setembre de 1972, John Morris, editor 

de fotografía de la revista Life, durant els anys de la guerra, va explicar que per exemple 

les imatges de ferits i de mort eren tabú per evitar crear una mala sensassió a la població 

civil. Tampoc estava permès mostrar els danys causats en territori enemic. El mateix 

Morris explica que quan va voler publicar imatges sobre les víctimes dels atacs aeris a 

Berlín a la revista Life, el censor li va di les següents paraules: “Muy interesantes, podrá 

utilizarlas después de la guerra”.  

El fotògraf i professor de fotografia Paco Elvira, en el seu llibre “La Segunda Guerra 

Mundial: imágenes para la historia”
36

, explica que als inicis de la guerra, els fotògrafs 

tenien prohibit mostrar els soldats americans en situacions desfavorables. Dos anys 

desprès de que els americans entressin en guerra, el president Roosvelt i el Departament 

de Guerra, van decidir que es podien mostrar imatges de víctimes nord-americanes, però 

sempre que no se’ls pugues identificar.  

Evidentment la censura era encara més forta dins les potències totalitàries protagonistes 

del conflicte. A Alemanya, el govern de Hitler, havia tallat en sec l’espectacular 

desenvolupament de la fotografia que s’havia generat al país durant el període 

d’entreguerres, ja que molts dels exponents d’aquesta fotografia eren jueus. El propi 

Robert Capa (Endre Driedman, era el seu nom original), que era d’origen hongarès  però 

que vivia a Alemanya, es va veure obligat a emigrar a França. Altre fotògrafs, com 

Doctor Salomon, també d’origen jueu, i considerat un dels pares del fotoperiodisme 
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modern, no va poder exiliar-se com si ho va fer Capa, i finalment va morir al camp de 

concentració de Auschwitz
37

.  

Tal i com hem comentat anteriorment, les fotografies preparades van tenir gran 

importància en aquest conflicte, fins al punt que la fotografia que s’ha convertit en el 

símbol de la Segona Guerra Mundial, es tracte d’un muntatge. Es tracte de la fotografia, 

anteriorment mostrada(posar el numero de pagina al final), feta per Joe Rosenthal, 

fotògraf i membre de l’organització propagandística de l’exèrcit Nord Americà, on es veu 

un grup de soldats estatunidencs aixecant una bandera com a símbol de la victòria a la illa 

japonesa de Iwo Jiima. Una situació molt similar es va donar a la Unió Soviètica amb la 

fotografia de Yevgeni Khaldei feta al Reichstag de Berlin.  

 

Podem dir doncs que la Segona Guerra Mundial va suposar un petit pas endarrere en 

quant als continguts de les fotografies. El control dels exercits i els governs sobre els 

fotògrafs de guerra no va canviar en els vint anys que van passar entre les dues guerres 

mundials. El que si que va canviar i molt, va ser la importància de la fotografia com a 

mitjà informatiu. Milers de fotògrafs van recórrer els escenaris del conflicte realitzant 

milions de instantànies. Per primera vegada els reporters gràfics van estar a l’altura dels 

corresponsals de guerra clàssics. L’exemple més clar es que al 1943, Frank E. Noel va 

aconseguir per primera vegada per un fotògraf el premi Pulitzer, per una instantània 

d’una nàufrags rescatats a Sumatra després de que el seu vaixell fos atacat a les costes de 

l’Oceà Índic.  

 

 
Water! - Frank E. Noel , AP(1943)38 

 

S’ha de tenir en compte també que els mitjans tècnics, tant per la presa d’imatges, com 

per la difusió d’aquestes, eren molt millors que no pas a la Primera Guerra Mundial. Les 
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fotografies es podien traslladar a llargues distancies gràcies el desenvolupament de la 

aviació, i les càmeres cada vegada permetien més mobilitat i comoditats als fotògrafs. 

L’exemple més clar son les càmeres Leica de 35 mm amb lents intercanviables que ja 

s’havien utilitzat a la Guerra Civil espanyola.  

 

Tot i el caràcter propagandístic del fotoperiodisme de l’època, les fotografies de la 

Segona Guerra Mundial van causar gran impacte a la població. Estats Units va ser el país 

que va apostar més fort per les fotografies d’impacte que mostraven els horrors de la 

guerra, que li van servir sobretot per desprestigiar l’enemic i justificar la guerra en la que 

estaven combatent.  

 

La  fotografia fue un medio para tener informados a los ciudadanos de todo lo que 

ocurría en unos campos de batalla tan alejados de EstadosUnidos, cuyo   territorio 

nacional no fue atacado Durante la guerra. Tanto el ejército como la marina usaron 

fotógrafos alistados como Combatientes junto a unos pocos fotógrafos Civiles 

representantes de las agencias  AssociatedPress(AP),  AcmeNewspictures, International 

NewsPictures y Revistes ilustradas como Life, la más importante.”(Elvira, P. 2012, 

pg16) 

 

Aquestes imatges crues sobre la guerra, van servir als exercits aliats per destacar 

l’heroïcitat de batalles com el desembarcament de Normandia, l’entrada a París de les 

tropes, i el dolor i la violència dels camps de concentració nazis. Alhora també es 

destacava l’alegria per la victòria demostrant el suport que la ciutadania donava als seus 

soldats. Alguns exemples són les imatges d’alegria multitudinària de Times Squere, o el 

mític i icònic petó de la infermera i el mariner de Alfred Eisenstaedt. 
 

            
39

                                                                  40 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petó a Times Squere -   Alfred Eisenstaedt , freelance       

 

Com ja va passar a la Guerra Civil Española, la revista il·lustrada  Life es va convertir en 

el principal proveïdor d’informació. En aquest cas es va convertir en el seguidor del 

bàndol aliat. Les imatges que realitzaven els seus fotoperiodistes es van convertir en un 
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Camp de concentració de Buchenwald - H. Miller, 

freelance 
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autèntica denúncia de l’horror de la guerra, com van ser-ho també les imatges de la 

guerra del Vietnam de les que parlarem a continuació. A diferència de la resta de països 

en guerra, els Estats Units tenia més llibertat d’expressió, i les principals fotografies 

d’impacte apareixien en els seus mitjans. A França, Anglaterra, i evidentment alemanya 

la premsa es trobava molt censurada. Alguns dels autors més destacats de la revista del 

moment van ser David Douglas Duncan, o Lee Miller, que amb els seus reportatges sobre 

els camps de concentració un cop alliberats, van trastocar al món.  
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Com hem comentat Robert Capa va ser altre vegada un dels fotògrafs més destacats del 

conflicte, desprès de les fotografies que havia realitzat a la Guerra Civil espanyola. Entre 

les seves actuacions més memorables, trobem la que va fer a la platja d’Omaha durant el 

desembarcament de Normandia. Juntament amb Robert Capa van fotografiar el conflicte 

nombrosos fotògrafs que més tard serien companys seus a la prestigiosa agència 

Magnum.  

 

42
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Podem concloure doncs que a la Segona Guerra Mundial es van desenvolupar els 

conceptes fotogràfics i la manera de informar mitjançant les imatges, que va aparèixer a 

la Guerra Civil Espanyola. Els fotògrafs que havien destacat a Espanya es consoliden 

amb la segona guerra mundial. I tant les capacitats tècniques com els mitjans permeten 

que apareguin imatges d’impacte que sensibilitzen a la població. Tot i així s’ha de tenir 

en compte que la gran majoria de fotografies van impactar en la mesura que els mitjans 

van decidir que ho fessin. Ja que es van utilitzar les imatges d’horror de la guerra per 

justificar l’inici d’aquesta. Tot i així podem dir que l’impacte que generaven les 

fotografies en aquell moment era molt alt, però que és un tipus d’impacte diferent que el 

de La Guerra Civil per exemple. Ja que el públic que visualitzava els fotografies estava 

implicat en la guerra, aleshores la seva sensibilització i empatia amb el conflicte era més 

senzilla. En el cas de la Guerra Civil, generar impacte internacional era més difícil, tot i 

així es va aconseguir.  

S’ha de tenir en compte també que les fotografies que apareixien en el moment del 

conflicte impactaven de manera diferent que com ho van der en els anys posteriors a la 

guerra. Les imatges que en aquell moment mostraven el desenvolupament del conflicte, 

durant la post guerra i els següents anys, es van convertir en la demostració dels horrors 

de la guerra més devastadora de la història, i en un recordatori del que va passar. 

L’impacte que van generar les fotografies de La Segona guerra Mundial encara dura avui 

en dia. 

 

"durante la Segunda Guerra Mundial, la fotografía de guerra se hizo mayor de edad, 

pero los frutos de ese trabajo arriesgado y técnicamente admirable no se pudieron ver y 

apreciar en todo su valor hasta que acabó el desastre" (Jorge M. Reverte, al pròleg de 

“La Segunda Guerra Mundial: imágenes para la historia”) 
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4.2.La guerra del Vietnam (1955-1975):  

El següent pas en l’evolució de l’impacte que el fotoperiodisme de guerra genera a la 

societat és la Guerra del Vietnam. Per molts autors es considerat un dels conflictes més 

ben coberts de la història, ja que la censura va ser pràcticament inexistent.  

En aquest conflicte es van enfrontar el règim comunista de Vietnam del Nord, i els seus 

aliats del Sud, els coneguts com a Viet Cong, contra Vietnam del sud i els seus principals 

aliats, els Estats Units. La relació entre Vietnam del Nord i del Sud, va esdevenir tensa a 

partir de les diferències ideològiques, que eren un reflex del que passava al món en aquell 

moment, dividit en dos blocs, el Comunista i el Capitalista. Amb aquest context al 1954, 

desprès de que Ho Chi Minh i el seu partit Viet Minh (partit comunista) de Vietnam del 

Nord, va començar un conflicte que es va allargar durant gairebé tota la Guerra Freda, 

representant el camp de batalla entre els dos bàndols que dominaven el món en aquell 

moment; la URSS, donant suport econòmic i armamentístic a les forces comunistes de 

Vietnam del Nord, i els Estats Units, intervenint directament en el conflicte a favor de 

Vietnam del sud. El resultat de l’enfrontament va ser aproximadament tres milions de 

víctimes, la meitat de les quals pertanyien a la població civil
43

.  

Si parlem de la cobertura periodística, com hem dit, molts autors consideren que ha estat 

un dels conflictes més ben coberts de la història. Al llibre “Fotoperiodismo y edición, 

historia y límites jurídicos”
44

, coordinat per el periodista i professor Diego Caballo 

Ardilla, i en el que hi participen autors com Eduardo Rodríquez Marchán, catedràtic 

especialitzat en història de la fotografia, o Rafael Gómez Alonso, doctor en ciències de la 

informació de la Universitat Rey Juan Carlos, es considera que Vietnam, de manera 

paradoxal per la cruesa del conflicte, és el punt àlgid del fotoperiodisme de guerra. Però 

alhora, Rodríguez Marchán i Gómez Alonso, expliquen que és l’inici també de la crisis 

d’aquest fotoperiodisme, ja que va  ser la primera guerra televisada dia a dia, i que va 

poder ser seguida per tot el món, sense excessives limitacions ni censures, des del punt de 

vista informatiu. Els autors consideren, que tot i que va ser una guerra amb un alt cost en 

vides de professionals – ja que hi van perdre la vida 73 periodistes- les aportacions que es 

van fer en el desenvolupament informatiu han estat bàsiques per conformar el 

fotoperiodisme que coneixem avui en dia.  

Una de les diferències més importants que podem observar a la Guerra del Vietnam 

respecte conflictes com per exemple la Segona Guerra mundial, és el tema de la censura. 

Com hem vist abans, el fotoperiodisme a la Segona Guerra Mundial va rebre un us molt 

propagandístic. Les fotografies més impactants s’utilitzaven per explicar el dia a dia de la 

guerra a la població i per demostrar lo necessària que era per el país aquella guerra, 

mostrant les atrocitats que cometien els enemics, i la valentia dels soldats aliats. Tot i que 

si que hi ha imatges de una gran cruesa i de molt impacte, la idea era defensar la 
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ideologia dels països aliats. En canvi a les Guerra del Vietnam apareix una situació 

similar a la Guerra Civil Espanyola. Es tracte d’un conflicte que afecta a una gran 

potència com és Estats Units, però encara més lluny de les seves fronteres, i sense una 

justificació clara, com la que se li podia donar a la Segona Guerra Mundial. En el cas de 

Vietnam no hi trobem censura militar ni cap tipus de limitació vers els periodistes.  

“Fueron muchos los fotógrafos independientes que obtenían permisos para realizar su 

Trabajo en el frente y obtenían una acreditación de prensa. Las grandes agencias Norte 

americanas ofrecían un puñado de rollos y una acreditación a todo joven con ambiciones 

que quisiera hacer fotos para elles, creando competencia con las agencias europeas. A 

diferencia que en otros conflictos los enviados especiales a Vietnam no tenían ningún 

tipo e compromiso político. Ahora ya no se trataba de justificar el esfuerzo bélico de 

nadie, las cámaras denunciaban solamente el horror de la guerra, la barbarie absurda. 

(Caballo Ardilla, D. (2003). Pg. 69) 

Una de les imatges que millor reflexa aquesta desaparició de la censura per part dels 

mitjans i les autoritats, és la imatge presa per Nick Ut, el 8 de juny de 1972. En aquesta 

fotografia es mostra una nena vietnamita corrent, completament nua ja que la seva roba 

havia estat cremada, i cridant de dolor. El motiu del pànic de la nena va ser un atac que 

les topes americanes van llançar sobre la població de Trang Bang, la qual va ser 

incendiada amb Napalm. La fotografia va aparèixer a la revista Life i es va convertir en 

una de les imatges de l’any. És l’exemple perfecte de la crítica que els fotoperiodiestes 

del moment, amb l’ajuda del mitjans, van fer cap a l’actuació de l’exèrcit dels Estats 

Units. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atac a la població de Trang Bang - Nick Ut, Ap.45 

Aleshores ens trobem amb un conflicte lliure de pressions per part dels mitjans i de les 

autoritats. Tot el contrari, com hem vist, els mitjans facilitaven l’arribada de 

corresponsals al conflicte amb la intenció de denunciar una Guerra que la societat 

americana no entenia, i les fotografies van augmentar aquesta sensació d’incertesa. En 
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elles apareixien soldats que donava la sensació que havien perdut la fe en els ideals per 

els quals havien anat a la batalla, i aquesta sensació es va traspassar a la societat.  

Segons Rodríguez i Alonso, a Vietnam trobem tres tipus de fotògrafs. En primer lloc 

tenim la branca dels fotperiodistes que prenen les imatges amb la intenció de denunciar la 

situació de patiment dels soldats i de la població civil de Vietnam. Aquests 

fotoperiodistes segueixen els passos de Robert Capa – que va morir en aquest conflicte al 

trepitjar una mina- o Eugine Smith, alguns exemples serien, el ja protagonista de la 

Segona Guerra Mundial, David Douglas Duncan, Phillip Jones Grifiths, o Marc Riboud, 

entre molts altres. Que van ser els encarregats de fer les fotografies que més impacte van 

generar sobre la població, i que realment van sensibilitzar al públic sobre la situació que 

es vivia en aquell moment. Les fotografies d’aquests reporters van generar diversos 

moviments socials als Estats Units per protestar contra la barbaritat de la Guerra, tant 

gran va ser la importància dels moviments pacifistes de l’època que va ser durant aquest 

període quan van aparèixer moviments com el Hippie, el moviment pacifista per 

excel·lència que reclamava llibertat,  pacifisme i l’amor lliure. 
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Desprès dels fotògrafs més arriscats i reivindicatius, segons el llibre de Caballo Ardilla, 

trobem els periodistes més clàssics bastants en la “Máxima filolsófica del periodisme de 

Henry Luce (fundador de la revista Life i Time). I finalment trobem els grans setmanaris 

gràfics, que  extreuen el component més estètic de l’horror i l’espectacularitzen. Segons 

el llibre, son aquells fotògrafs que entren fins el més profund de la barbàrie, i un cop allà 

queden “toalmente sometidos a los encantos fotogénicos del horror” (Caballo Ardilla, D, 

2003. Pg. 69). Cita com exemples fotògrafs com Tim Page o Don McCullin.  

 

                                                           
46 Font de la fotografia de Riboud:  

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=24PVHKB70DH9L&SMLS=1&RW=1366&RH=6  

Noia oferint una flor als soldats - Marc Riboud,  Magnum 

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=24PVHKB70DH9L&SMLS=1&RW=1366&RH=6
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Aleshores, Caballo Ardilla, a partir d’aquesta classificació del tipus de fotoperiodistes 

que van cobrir la Guerra del Vietnam, explica els dos camins que va agafar el 

fotoperiodisme gràfic a partir d’aquell moment. En primer lloc, ell anomena la “Foto-

notícia”, i ho defineix com, una instantània que recull l’acció immediata d’un succés, i 

que generalment il·lustra una notícia, i serveix per acompanyar el text d’aquesta.  

En segon lloc parla del reportatge en profunditat, planejat amb antelació, i amb un punt 

de vista personal de l’autor. Aquestes últimes són les que més es van desenvolupar al 

llarg de la guerra de Vietnam, i les que van generar un gran impacte i sensibilització.  

La revista Life, seguia apareixent com un dels màxims exponents d’aquest tipus de 

fotoperiodisme. Però les imatges més recordades de la guerra del Vietnam van ser les 

fetes per reporters de l’agència Associated Press. Una de les raons de l’èxit d’AP en 

aquest conflicte, és que l’editor gràfic a Saigón, Horst Faas, exigia a tots els seus 

periodistes portar sempre una càmera a sobre, encara que els que la portessin no 

coneguessin la tècnica, i l’agència repartia carrets a tots aquells que estiguessin disposats 

a fer fotografies.   

Un fotperiodista que representa aquesta vesant més compromesa del conflicte i que va 

col·laborar amb els principals mitjans de l’època, és Larry Borrows, les fotografies del 

qual van generar una gran empatia a la societat a causa de les imatges de patiment dels 

soldats americans que mostrava. Entre les seves fotografies destaquen les que apareixen 

soldats de l’exèrcit dels Estats Units ferits que estant sent ajudats per companys seues, en 

situacions angoixants i desesperants, per tal de mostrar els perills de la guerra i la soledat 

que els soldats sentien en aquell conflicte.  

 

                                                           
47 Font de la fotogafia de Don McCullin: http://www.contactpressimages.com/ghosts/index.htm  

Por - Don McCullin, freelance 

http://www.contactpressimages.com/ghosts/index.htm


Anàlisi de l’evolució de l’impacte que genera la fotografia de guerra sobre la societat 

Curs 2015/16 

 

  Pàgina 

43 

 
  

48
 

                                                           
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió sobre la cobertura fotogràfica de la guerra del Vietnam, podríem dir que 

és el conflicte que ha impactat d’una manera menys manipulada a la societat. A 

diferència de la Segona Guerra Mundial, a Vietnam no es va aplicar la censura, l’accés de 

la premsa va ser gairebé il·limitat, i els fotògrafs, lluny de la ideologia que els movia al 

conflicte anterior, van carregar contra les atrocitat que l’exèrcit americà va cometre sobre 

la població vietnamita. A més, van demostrar el desconcert i el patiment dels propis 

soldats americans, que també estaven perden la fe ei el patriotisme en un conflicte massa 

llunyà.  

S’ha de destacar també que els propis mitjans van apostar per fotoperiodisme i per 

ensenyar al món el que passava a partir de les fotografies dels reporters desplaçats al 

camp de batalla. Aquest tipus de situacions són menys freqüents avui en dia, ja que els 

pressupostos, les rutines productives, i els interessos dels mitjans fan que aquests apostin 

cada vegada menys en els professionals de la fotografia de guerra.  

Així doncs pel que fa a impacte, el de les fotografies de la Guerra del Vietnam va ser 

total. Tal i com expliquen, Yuri Serbolov y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara , en un 

article sobre la cobertura a la Guerra de Vietnam i Iraq
50

, Vietnam va ser la primera que 

va arribar a la pantalla petita (televisions), creant un impacte encara més gran que va 

complementar al de les fotografies. Consideren doncs que és una guerra que es va perdre 

a les pantalles, ja que les imatges de desgast i patiment dels soldats i les víctimes civils, 

                                                           
48 Font de la imatge de Burrows: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/larry-burrows?all/all/all/all/0  
49 Font de la imatge de Burrows:  http://time.com/3491033/life-behind-the-picture-larry-burrows-reaching-out-vietnam-

1966/  
50 Yuri SERBOLOV, Y. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , G. La cobertura de la guerra de Irak: el nuevo paradigma 

mediático [recurs en línia]. Urbietorbi. [consultat el 20 maig de 2016] disponible a: 

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf  

 Portada de Life de l'abril del 1965, amb 

fotografia de Larry Burrows a la portada : 

Un passeig amb el Yankee papa 13 - Larry 

Burrows 

Reaching out - Larry Burrows - Life 

https://www.icp.org/browse/archive/constituents/larry-burrows?all/all/all/all/0
http://time.com/3491033/life-behind-the-picture-larry-burrows-reaching-out-vietnam-1966/
http://time.com/3491033/life-behind-the-picture-larry-burrows-reaching-out-vietnam-1966/
http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf
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van despertar una opinió pública, que observava com la guerra s’allargava davant la forta 

resistència de les guerrilles vietnamites. Així doncs va ser la pròpia opinió pública la que 

va derrotar al govern dels Estats Units, que finalment, a 1975, va decidir retirar-se del 

conflicte.  

Així doncs l’impacte de les fotografies sobre la guerra del Vietnam va ser tant gran com 

per tenir la capacitat de generar canvis en la societat del moment. Es tancava així, com 

deia Caballo Ardilla, el punt àlgid del fotoperiodisme de guerra pel que fa a impacte i 

capacitat de sensibilització a la societat, moment en el qual les imatges sobre conflictes 

van tenir la suficient força com per canviar el món.  
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4.3.La Guerra d’Iraq: (2003-2011)  

El següent punt a destacar en l’evolució de l’impacte que genera el fotoperiodisme de 

guerra a la societat és la Guerra d’Iraq. Si hem comentat que la Guerra del Vietnam es 

considera un dels conflictes millor coberts de la història, el qual destacava per un àmplia 

llibertat d’expressió que va permetre a un gran nombre de fotògrafs denunciar el que 

estava passant en aquell conflicte, Iraq destaca per tot el contrari.  

Desprès del atemptats a les Torres bessones de Nova York i al Pentàgon, l’11 de 

setembre de 2001, els Estats Units van iniciar l’anomenada ”Guerra contra el 

Terrorisme”, que va agafar forma amb la invasió a Iraq el 20 de març del 2003. Els 

motius que va donar el govern dels Estats Units per atacar el país de l’orient mitjà va ser 

el desarmament del territori iraquià, on suposadament s’amagaven armes de destrucció 

massiva, que no es van arribar a trobar mai, i l’enderrocament del dictador del país 

Saddam Hussein, que,  també de manera suposada, donava suport encobert a grups 

terroristes, fet que tampoc es va poder demostrar. Els opositors a la guerra d’Iraq 

defensaven que els verdaders motius del govern dels Estats Units eren polítics i 

econòmics, pel control de les abundants fonts de petroli de la zona.  

Pel que fa a la cobertura periodística del conflicte podem dir que respecte a la que hem 

analitzat anteriorment, la Guerra del Vietnam, Iraq suposa un pas endarrere. 

Tecnològicament parlant el canvi és positiu, ja que és durant aquesta època quan la 

digitalització entra amb més força dins el món de la fotografia facilitat la feina dels 

corresponsals i agilitzant els processos. Les fotografies poden ser enviades de manera 

digital, la carrega de material per part dels fotoperiodistes es redueix i el nombre de 

fotografies que poden realitzar augmenta molt, per ant la seva feina es fa més fàcilment. 

Ha part les fotografies es poden tractar directament a les pantalles la qual cosa estalvia 

moltes hores de laboratori als mitjans que poden presentar la informació amb més 

immediatesa.  

Aquesta immediatesa de continguts encara s’accentua més amb l’aparició de la 

transmissió d’informació via satèl·lit, que va permetre que es pugues transmetre en temps 

real la guerra. Aleshores les cadenes de televisió, com ja ho havien començat a fer amb la 

Guerra de Vietnam, juguen un paper molt important en la cobertura del conflicte.  

Vistes les possibilitats tecnològiques de la premsa del moment i la facilitat per transmetre 

imatges i informació el govern d’Estats Units va aplicar una forta censura sobre els 

continguts que arribaven per tal de evitar situacions com les que hem vist que s’havien 

generat a la guerra del Vietnam. Com hem vist, l’arribada d’imatges de patiment dels 

soldats americans i la població vietnamita havia fet créixer les protestes encontra de la 

guerra entre la població dels Estats Units i la comunitat internacional en general, generant 

finalment la retirada de les tropes americans del territori asiàtic al 1975. Per evitar una 

situació similar i amb el fi de justificar una guerra en nom de la lluita contra el terrorisme, 

però amb unes intencions reals que no quedaven prou clares a la població, el govern de 
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Bush va aplicar un seguit de normes per intentar controlar les informacions que es 

transmetien  

Com expliquen els autors Leonardo Ferreira i Manuel Saramiento a un article a “La 

Revista Latinoamericana de Comunicación, Chasqui”, anomenat “Irak: armas de 

desinformación massiva”
51

, el govern dels Estats Units va controlar totalment la 

cobertura que es feia del conflicte, sobretot a les televisions:  

“Desde el mismo comienzo de la llamada "Guerra de Liberación" estuvimos empotrados, 

incrustados, plantados, viendo, leyendo, escuchando, siendo testigos de la cobertura, o 

falta de ella, de los medios de comunicación desde el teatro de operaciones en Miami, 

Ver las transmisiones de cadenas CBS, ABC, NBC, Fox, MSNBC, CNN, Telemundo y 

Univisión fue como ver la misma estación repetida una y otra vez. Todas ellas envueltas 

en la bandera y marchando al mismo ritmo patriota de las tropas en el frente” (Ferreira, 

L. i Saramiento, M. 2003. Pg, 6)  

Aleshores la Guerra d’Iraq es converteix en un clar exemple del punt que hem comentat 

en el marc tòric sobre la influència dels mitjans i de les autoritats sobre l’impacte que 

poden arribar a generar a les imatges de guerra. En aquest cas es tracte d’un impacte 

controlat en la majoria dels casos, ja que el govern dels Estats Units va dictar unes 

normes de cobertura als reporters dels diferents mitjans i agències que es desplaçaven al 

conflicte, i fins i tot va incloure reporters a les seves tropes de manera intencionada amb 

un control total sobre els imatges que aconseguien, per tal de controlar així les imatges 

que apareguessin posteriorment a les televisions del país.  

Més de 500 corresponsals es van adherir a les tropes Nord americanes utilitzant la 

telefonia mòbil per retransmetre tot el que passava a temps real i via satèl·lit. No era la 

primera vegada que els periodistes s’integraven a les tropes, com hem vist ja havia passat 

a la Segona Guerra Mundial, o a la Guerra del Vietnam, però si que era la primera vegada 

que es podria transmetre tot el que passava en temps real.  Aquests corresponsals adherits 

a les tropes americanes estaven marcats per unes normes que el govern dels Estats Units 

exigia als mitjans que decidien incorporar els seus periodistes a les files dels exercits.  

Algunes de les regles que els hi van imposar a aquests reporters i els seus respectius 

mitjans, van ser per exemple no difondre imatges que suposessin un qüestionament de la 

guerra, com podrien ser imatges de soldats americans morts, ferits o fets presoners, ja que 

això podia afectar al sentimentalisme de la població americana i provocar una situació 

com la que es va viure a la Guerra del Vietnam, on les imatges de desconcert i patiment 

de les tropes americans van generar revoltes i finalment la retirada de les tropes del 

territori asiàtic
52

.  

                                                           
51 FERREIRA, M. SARMIENTO, L.  Irak: Armas de desinformación massiva.(2003) Revista Latino americana de 

comunicación. Nº 82.  
52 Yuri SERBOLOV, Y. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , G. La cobertura de la guerra de Irak: el nuevo paradigma 

mediático [recurs en línia]. Urbietorbi. [consultat el 20 maig de 2016] disponible a: 

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf  

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf
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Una altre norma que es va aplicar va ser la prohibició de retransmetre els discursos del 

líder iraquià Sadam-Hussein o del cap d’Al-Qaeda Osama Bin Laden. En un primer 

moment la transmissió per satèl·lit permetia que arribes a la població americana i europea 

la transmissió de la televisió oficial de Saddam Hussein, però en el moment que es va 

veure que aquestes retransmissions afectaven negativament als interessos de l’aliança 

occidental es van bombardejar les instal·lacions de la televisió i es va interrompre la 

senyal d’aquesta. Amb totes aquestes normes s’intentava tapar el patiment que generava 

la invasió d’Iraq i s’evitava el rebuig de la guerra per part de la població civil
53

.  

Tal i com expliquen Yuri Serbolov y Gerardo Rodríguez Sánchez, en el seu article sobre 

la cobertura que es va fer sobre la guerra d’Iraq, el control va arribar a nivells tant elevats 

que va generar situacions com per exemple la de la cerimònia dels Òscar de l’any 2003, 

quan es va permetre la difusió de la qual només si els actors que hi assistien no feien cap 

referència a la guerra d’Iraq. Finalment el mexicà Gael García i el director de 

documentals Michael Moore van saltar-se la norma i van fer referències crítiques al 

conflicte.  

Els mitjans americans que havien resultat ser sempre més imparcials en la cobertura de 

conflictes, com per exemple la cadena de televisió CNN, es van veure reemplaçats, i se li 

va donar més importància a altres mitjans, com per exemple, en el cas de les televisions 

americanes, el Canal Fox va passar a ser un dels principals informadors i difusor 

d’imatges de la guerra, fent una cobertura molt més parcial i propensa als interessos de la 

Casa Blanca.  

Per tant, veiem una situació molt similar a la Segona Guerra Mundial, on les imatges del 

conflicte s’utilitzaven de forma propagandística i per intentar justificar-lo i mantenir el 

suport de la població, mitjançant sobretot la integració de reporters a les files dels exercits 

de la coalició entre Estats Units i el Regne Unit principalment.  

Segons la professora de la universitat Carlos III de Madrid
54

 Aquesta integració a les 

pròpies tropes va generar simpatitzants i detractors. Per una banda aquells que estaven a 

favor argumentaven que, per primera vegada la premsa tindria accés directe a una 

informació de primera mà a la qual no es podia accedir de cap altre manera. A més s’ha 

de tenir en compte que les condicions de la integració eren pactades, no dictades pels 

militars. A més a més els periodistes podien fer us de la tecnologia, la sanitat, la protecció 

contra les armes químiques, i la protecció militar dels soldats nord americans. Es 

considerava que la premsa integrada ens podia oferir imatges més immediates i humanes. 

Els reporters informaven de la por i la confusió que produeix la guerra. Gràcies a aquest 

tipus de premsa van poder sortir a la llum alguns errors comesos per els militars. A més a 

                                                           
53

 Yuri SERBOLOV, Y. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , G. La cobertura de la guerra de Irak: el nuevo 

paradigma mediático [recurs en línia]. Urbietorbi. [consultat el 20 maig de 2016] disponible a: 

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf  
54

 HOTTINGER CRAIG. S. (2003) Esquivando la censura. imágenes de la guerra en irak. [recurs en línia] 

Universidad Carlos III Madrid [consultat el 20 de maig de 2016]. Treball disponible a: 

http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9508/esquivando_hottinger_ICT_2003.pdf;jsessionid=C2B48E

73FEF494303064C4668A18247E?sequence=1  

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf
http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9508/esquivando_hottinger_ICT_2003.pdf;jsessionid=C2B48E73FEF494303064C4668A18247E?sequence=1
http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9508/esquivando_hottinger_ICT_2003.pdf;jsessionid=C2B48E73FEF494303064C4668A18247E?sequence=1
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més, d’aquesta manera s’acabava amb a desconfiança entre la premsa i l’exèrcit. Segons 

Sylvia Hottinger Craig les enquestes fetes per The Pew Research Center, deien que sis de 

cada deu persones, va arribar a donar suport a la integració de periodistes a les files de 

l’exèrcit.  

Per altre banda, els opositors a la idea d’integrar periodistes a les tropes nord-americanes, 

com molt bé explica Silvia Hottinger, creien que el fet de estar permanentment amb 

l’exèrcit feia perdre la capacitat de captar els diferents punts de vista que ha de tenir el 

periodisme. A més a més generava situacions en les que els periodistes no sortien de les 

bases militars i aleshores la cobertura no es realitzava on realment hi ha les víctimes. 

Segons Hottinger només 60 dels 500 periodistes que es trobaven inclosos a les tropes van 

veure acció directe. Això va generarl’aparició de l’anomenat “Periodisme d’hotel” , que 

el periodista i corresponsal a l’orient mitjà Robert Fisk en un article al mitjà digital Otra 

realidad,  va criticar de la següent manera:  

“Cada vez más los reporteros en Bagdad cubren la información desde sus hoteles, y no 

en las calles de las ciudades y pueblos de Irak. Los reporteros no van en busca de las 

noticias, sino que esperan que les lleguen a sus habitaciones, casi siempre mediadas por 

fuentes oficiales. Se trata de una variante del periodismo incrustrado”. (Fisk,R. 2005
55

). 

A més a més, si els reporters podien desenvolupar la seva feina o no depenia molt de la 

unitat i el general amb el que haguessin estat assignats. Ja que els mitjans no escollien la 

unitat a la que eren destinats els periodistes, i la gran majoria de vegades els 

corresponsals no podien separar-se de les unitats, ni parar-se a fer fotografies en 

situacions d’importància.  

S’ha de destacar també que la majoria de fotoperiodistes sabia que per vendre les seves 

imatges aquestes havien d’anar a favor de la guerra i la causa nord americana. No es 

podia mostrar cap soldat americà cometent un acte violent, ni al costat de cap cadàver, 

que en la majoria de vegades es mostraven aïllats. Tot i així els fotoperiodistes buscaven 

la manera, a partir del llenguatge fotogràfic, de denunciar de manera crítica el que 

estaven veient.  

Una de les fotografies més emblemàtiques de la guerra d’Iraq va ser la que va fer el 

fotògraf de Los Angeles Times, Luis Sinco a un marine de l’exèrcit nord americà desprès 

de la batalla de Fallujah. Aquesta fotografia és un exemple dels periodistes que anaven 

integrats a les tropes americanes, i és un exemple també d’aquests fotògrafs que van 

intentar ser crítics tot i les normes que s’imposava als fotoperiodistes integrats a les 

tropes. A la imatge podem veure un soldat dels Estats Units fumant amb una mirada que 

reflexa el patiment, la por i el desgast dels soldats que es van desplaçar a Iraq. 

 

                                                           
55 FISK, R (2005): Periodismo de Hotel [en línia] Otra Realidad, [consultat el 22 de maig de 2016], 

www.otrarealidad.net 

http://www.otrarealidad.net/
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Un altre exemple d’aquests fotoperodistes que es van integrar a les tropes americanes és 

Christopher Morris. Amb les fotografies del qual es podia veure el dia a dia de les tropes 

dels Estats Units. 

57                                                                     58  

 

 

 

 

 

 

 

Tot i la censura i el control que el govern dels Estats Units va exercir sobre els mitjans de 

comunicació i la transmissió d’imatges, va haver-hi mitjans, i professionals que van 

intentar saltar-se tota aquesta normativa, per mostrar els verdaders horrors de la guerra. 

Un exemple podrien ser fotoperiodistes com Peter Tunley o Goran Tomasevic, que van 

decidir no integrar-se a les files de l’exèrcit nord americà i cobrir el conflicte pel seu 

compte.  

Les seves fotografies van generar un impacte més real a la societat, ja que no només es 

tractava d’imatges on es seguia el dia a dia dels soldats, sinó que es mostrava el patiment 

dels més vulnerables, la població civil. 

 

                                                           
56 Font de la imatge de Sinco:http://articles.latimes.com/2007/nov/11/nation/la-na-marlboro11nov11  
57 Font de la imatge de Morris: http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2044202_2229615,00.html  
58  Font de la imatge de Morris: http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2044202_2229615,00.html  

Soldats nord americans assegurant una torre a Tallill, 

21 de març de 2003 - Christopher Morris VII Photo 

Agency 

Tres presoners iraquians capturats per soldats nord 

americans 21 de març del 2003 - Christopher Morris 

VII Photo Agency 

Malboro Marine - Luis Sinco, Los Angles Times 

http://articles.latimes.com/2007/nov/11/nation/la-na-marlboro11nov11
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2044202_2229615,00.html
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2044202_2229615,00.html
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Un altre cas exemplificatiu d’aquesta lluita contra la censura van ser les que van fer 

alguns mitjans, com per exemple el Washington Post, que tot i tenir fotògrafs de renom 

va decidir no integrar-ne cap a les forces americanes i comprar les fotografies a les 

agències, les quals s’havien negat des del primer moment a integrar fotògrafs. La CNN i 

la NTV d’alemanya són un altre exemple, aquestes cadenes utilitzaven els weblogs per 

completar les informacions, on els periodistes que estaven al terreny penjaven els seus 

materials lliures de restriccions. I es que Internet va ser el principal mitjà per el qual es va 

fer denuncia de les barbaritats de la guerra d’Iraq. Mitjançant els web blogs els 

periodistes i fins i tot ciutadans aportaven imatges, audio i vídeos gairebé sense editar, la 

qual cosa els hi donava una caràcter molt real i proper a les imatges, que creaven una 

sensibilització més alta de la que podien produir els mitjans. S’ha de tenir en compte la 

facilitat amb la que poden aparèixer continguts falsos a internet, però tot i així va servir 

de mitjà per transmetre l’altre cara de la guerra lluny de les restriccions dels mitjans. Un 

dels exemples més clars és el del periodista de la CNN Kevin Sites, que simplement amb 

una càmera i un portàtil pujava diàriament fotografies i textos del que vivia a la guerra 

d’Iraq.  

A part d’internet, un dels mitjans per els quals es va poder observar l’altre cara de la 

guerra va ser la cadena de televisió per satèl·lit  al-Yazira, que va ser l’encarregada 

segons els autors Yuri Serbolov y Gerardo Rodríguez Sánchez, de canviar la manera de 

cobrir el conflicte. Al-Yazira va permetre veure el conflicte des de l’altre punt de vista, 

veure el cost humà del conflicte, i com afectaven els atacs a la població civil. Tal va ser la 

dedicació dels treballadors d’aquest mitjà que molts d’ells van decidir quedar-se a 

Bagdad tot i les recomanacions de l’exèrcit dels Estats Units, cosa que va costar la vida a 

tres corresponsals que van ser confosos com a franctiradors per un tanc estatunidenc.  

                                                           
59 Font de la imatge de Tunley:http://www.peterturnley.com/moments-of-the-human-condition   
60Font de la imatge de Tomasevic:  

http://www.reuters.com/search/pictures?blob=Irak%3a+Goran+Tomasevic&sortBy=&dateRange=  

Caiguda de la estatua de Sadam Husein a Bagdad, el 9 de 

abril de 2003 – Goran Tomasevic, Reuters 
El setge de Basra, Iraq 2003 - Peter Tunley , freelance 

http://www.peterturnley.com/moments-of-the-human-condition
http://www.reuters.com/search/pictures?blob=Irak%3a+Goran+Tomasevic&sortBy=&dateRange
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Com a conclusió doncs podem dir que la guerra d’Iraq, va marcar un abans i un desprès, 

tecnològicament parlant, en el món del fotoperiodisme de guerra. Com hem vist, la 

digitalització va ajudar a agilitzar els processos i a facilitar la feina dels professionals, i la 

transmissió via satèl·lit acostava al màxim al conflicte als espectadors. Per la contra 

aquestes noves innovacions van generar el recel de les autoritats que van decidir donar un 

us propagandístic a la imatge i controlar molt l’impacte que aquesta generava. Tot i això, 

la voluntat de periodistes i mitjans, un altre avenç tecnològic com va ser internet, va 

permetre que es veiessin totes les cares del conflicte i denunciar les barbaritats de la 

guerra. Tot això ens porta a diverses situacions que avui en dia encara estan presents. En 

primer lloc la immediatesa que els mitjans de comunicació van assolir amb la 

comunicació via satèl·lit que es positiva per retransmetre la informació al moment, però 

que obliga als periodistes i sobretot als fotògrafs treballar a un ritma massa ràpid per 

poder centrar-se en les històries. A més a més, la difusió per internet també és molt 

eficaç, però genera una gran quantitat de contingut que no passa gairebé cap filtre, la qual 

cosa pot donar lloc a la manipulació i a l’engany. A més a més, al estar rebent informació 

sobre el conflicte les vint-i-quatre hores del dia la gent normalitza les imatges de 

patiment, i es pot arribar a una insensibilització. 

Per tant, la Guerra d’Iraq es caracteritza per tenir una àmplia difusió, una gran quantitat 

d’imatges, que arriben per més mitjans diferents que mai, però que per part dels mitjans 

de comunicació, a causa de les restriccions i la censura en la majoria d’ells, no es possible 

que es produeixi un impacte real de sensibilització i empatia a la societat. I en el cas dels 

nous mitjans de difusió si que es pot produir aquesta situació, però l’allau de continguts 

comença a ser molt elevada, la manipulació cada vegada més desenvolupada, i es 

comença a produir una normalització del patiment aliè per part de la ciutadania.  
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4.4.Situació actual del fotoperiodisme de guerra a partir d’exemples de conflictes 

actuals 

Com ja hem comentat, la guerra d’Iraq va suposar un abans i un desprès en la manera de 

treballar de fotoperiodistes i mitjans, i per tant, això va afectar directament a l’impacte 

que generen les fotografies de guerra. Els avenços tecnològics, com la digitalització de 

les imatges i la transmissió de la informació a través d’Internet, genera una immediatesa 

en el periodista, mai vista fins el moment. Els mitjans es veuen obligats a treballar a una 

velocitat més ràpida que mai i es comença a perdre la profunditat en els temes i la 

informació. A més la facilitat per aconseguir imatges a internet, genera que cada vegada 

menys, els mitjans confiïn amb els professionals i optin per la opció mes barata. Ja que 

com veurem a continuació a partir d’exemples dels conflictes que es cobreixen 

actualment, els mitjans segueixen més els interessos econòmics que no pas els 

informatius.  Un exemple d’això seria el Chicago Sun Times dels Estats Units, que va 

acomiadar a gran part dels seus fotògrafs i va manar als seus redactors fer les fotografies 

amb els seus telèfons mòbils. Situacions com aquesta generen una pèrdua de credibilitat 

de les imatges i dels mitjans, que han d’aprendre a adaptar-se a les noves situacions.  

Les primeres imatges del conflicte a Síria, ara fa cinc anys, van ser les de les revoltes 

contra el govern de Al-Assad, emmarcades en el context de la primavera àrab, que havia 

generat protestes a països com Tunísia, Egipte, Libia i finalment també a Síria. Tal i com 

explica el periodista i fotògraf Pablo Tosco a un article a El País
61

, les primeres imatges 

de les revoltes a Síria produïdes als carrers de Homs i Alepo, eren imatges fetes amb 

telèfons mòbils i penjades posteriorment a Youtube per joves activistes del país que 

volien donar a conèixer la situació del seu territori. És un exemple de les possibilitats que 

dona la tecnologia avui en dia, la velocitat amb la que es pot transmetre informació i la 

facilitat perquè ho faci qualsevol persona.  

Més tard les revoltes van derivar amb matances per part del govern sirià, que van 

provocar la presa de les armes per part dels civils per tal de lluitar contra la opressió, la 

persecució i la mort dels familiars. Des d’aleshores tal i com explica Pablo Tosco, el que 

ens arriba del conflicte de Síria ha estat narrat per activistes del propi país, compromesos 

amb la idea de fer visible el drama de la guerra i per periodistes freelance que es juguen 

la vida per explicar les atrocitats que es cometen. Segons Tosco, l’actitud dels mitjans de 

comunicació espanyols i internacionals, és la següent:  

“Mientras gran parte de los medios españoles cubren el expediente con pequeñas 

píldoras informativas que más que visibilizar el conflicto anestesian por su falta de 

perspectiva y profundidad, otros medios internaciones declinan las ofertas de reporteros 

independientes escudados en el argumento de que Siria no es un lugar seguro para un 

periodista y no desean que éstos se expongan pensando que pueden vender sus 

materiales a ese medio en cuestión. Absurdo. Más aún cuando en esos mismos medios 

aparecen crónicas, relatos, imágenes, vídeos sobre Siria distribuidos por agencias que a 

su vez suelen trabajar con freelances.” (Tosco, P. 2013)  

                                                           
61 TOSCO, P. (2013). Los que cuentan la guerra en Síria.[en línia] El País. [consultat el 25 de maig de 2016]. 

Disponible a:  http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/04/los-que-cuentan-la-guerra-en-siria.html  

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/04/los-que-cuentan-la-guerra-en-siria.html
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Pablo Tosco segueix, explicant que avui en dia són molt pocs els mitjans que  intervenen 

en la seguretat dels periodistes 

 

“Son pocos los medios que hoy invierten en seguros de vida, chalecos antibalas, logística 

y mucho menos en formar a sus periodistas para que tengan cierta destreza a la hora de 

cubrir zonas de conflicto. Y muchos menos, los que se arriesgan a un posible secuestro… 

y a tener que pagar después el rescate. Lamentablemente, la sospecha es que no es una 

cuestión de preocupación por el periodista” (Tosco, P. 2013)  

 

I aquesta situació, tal i com explica el fotperiodista  es produeix en un conflicte que s’ha 

cobrat la vida de varies desenes de periodistes i que molts d’ells encara es troben en 

situacions desconegudes.  
 
62

                                                                     
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta despreocupació per part dels mitjans per la seguretat dels periodistes es suma a 

les males remuneracions econòmiques amb les que es paguen els treballs. Els mitjans de 

comunicació s’han convertit cada vegada més en fàbriques d’informació més pendents 

que mai dels seus interessos econòmics. Tal i com explica el reconegut fotoperiodista 

Gervasio Sánchez, amb més de trenta anys d’experiència en el sector, en una entrevista al 

programa de radio Carne Cruda
64

, els periodistes no poden acceptar treballar 

pràcticament gratis pels mitjans:  

 

“Una de las cosas que habría que hacer es: tal medio y tal persona me han ofrecido tal 

cosa, y que las federaciones de periodistas peguen un puñetazo encima de la mesa de una 

vez por todas y pongan orden en todo este despelote impresionante que se está 

produciendo en el periodismo español. Para pagar periodismo siempre hay problemas, 

para pagar los vicios de los empresarios, las desvergüenzas de los directivos, siempre 

hay dinero”. (Sánchez, G 2013) 

 

                                                           
62 Font de la imatge de Pablo Tosco:http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-crisis-

en-siria  
63 Font de la imatge de Pablo Tosco: http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-

crisis-en-siria  
64 Programa de radio Carne Cruda: http://www.carnecruda.es/2014/10/15/las-guerras-intimas-del-periodista-de-

conflictos/  

Yousef Abo mira con pena las ruinas de su casa destruida 

por el estallido de un misil en Alepo - Pablo Tosco, 

Freelance 

Nens i nenes, alumnes de l’escola Alshak s’amaguen a 

sota de les taules quan escolten passr els avions i 

helicòpters - Pablo Tosco, Freelance 

http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-crisis-en-siria
http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-crisis-en-siria
http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-crisis-en-siria
http://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/galeria-fotografica/sobrevivir-crisis-en-siria
http://www.carnecruda.es/2014/10/15/las-guerras-intimas-del-periodista-de-conflictos/
http://www.carnecruda.es/2014/10/15/las-guerras-intimas-del-periodista-de-conflictos/
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Gervasio Sánchez culpa especialment als mitjans per la situació de precarietat que esta vivint el 

periodisme, i explica que cada vegada és més difícil treballar i guanyar-se dignament la vida en el 

terreny.  

A Sánchez se li suma, el també veterà periodista, Ramon Lobo, que crítica la falta de recursos que 

destinen els mitjans als fotoperiodistes.  

“Un medio importante no puede pactar con un freelance que vaya a un conflicto sin 

acordar las mismas condiciones que tendría un periodista de plantilla. Proporcionarle 

casco y chaleco, un seguro de vida” (Lobo, R 2013) 

 

A part de la protecció cap els periodistes i una remuneració adequada, periodistes com 

Sandra Balsells, a la que s’ha entrevistat per realitzar aquest treball, demanen que es 

donin oportunitats als Freelance per al de fer-se un nom. El mitjans han deixat de confiar 

amb els fotògrafs joves i cada vegada es tenen menys oportunitats.  

 

La gent de la meva generació vam tenir unes primeres opcions, un primer mitjà que 

apostava per tu, que et permetia fer el primer reportatge, i anar començant en aquest 

món. Avui en dia els mitjans de comunicació no donen aquestes primeres oportunitats. 

Per la gent jove això és un problema (Balsells, S. 2016)  

 

Situacions com aquesta generen que bons treballs fotogràfics, amb una capacitat 

d’impacte i sensibilització bones, no es puguin publicar als mitjans espanyols. Aleshores 

aquests reporters Freelance publiquen a mitjans internacionals com podrien ser The 

Guardian, Reuters, The New York Times, Al Jazeera, Libération y la BBC, que són els 

mitjans i agències amb les cobertures de la guerra de Síria millor valorades per les  

ONG’s, segons un estudi de la periodista Miryam Redondo a la revista, Cuadernos de 

periodistas
65

.  

En aquest mateix estudi es destaquen les obres de periodistes com Samuel Aranda o 

Olmo Calvo, tots dos freelance, que habitualment publiquen les seves imatges als mitjans 

internacionals. Samuel Aranda destaca per la feina que ha realitzat a l’Orient Mitjà, 

especialment per la cobertura que va fer de les revoltes de la primavera àrab a països com 

Tunísia, Egipte, Líbia, o el Iemen, que li van permetre ser guardonat amb el  premi a la 

foto de l’any 2011 del certamen World Press Photo del 2012.  
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65 MYRIAM,R. Otro periodisme para las nuevas olas migratorias.[en línia] . Cuadernos de periodistas. [consultat el 25 

de maig de 2016]. Disponible a:  http://www.cuadernosdeperiodistas.com/media/2016/02/57-67-MYRIAM-

REDONDO-C_31.pdf  
66

 Font de la fotografia de Samuel Aranda: 
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2012/world-press-photo-year/samuel-aranda  

Fotografia de l'any 2011 per el certamen World Press foto, feta al Iemen, on es pot 

observar una mare abraçant al seu fill ferit - Samuel Aranda, Freelance 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/media/2016/02/57-67-MYRIAM-REDONDO-C_31.pdf
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/media/2016/02/57-67-MYRIAM-REDONDO-C_31.pdf
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2012/world-press-photo-year/samuel-aranda
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Per tant, podem veure com la qualitat de les fotografies no ha decaigut respecte els 

conflictes anteriorment analitzats, tot el contrari, la tecnologia ha permès que cada vegada 

es puguin fer millors fotografies, i la voluntat i dedicació dels fotògrafs segueix intacte en 

la majoria d’ocasions. El que ha passat és que hi ha hagut una perversió de la forma de 

treballar dels mitjans de comunicació que s’han adaptat a uns ritmes de treball basats en 

interessos econòmics que perjudiquen les cobertures que es poden fer dels conflictes, 

generant una insensibilització a la ciutadania, a causa de la informació ràpida i poc 

profunda.  

La immediatesa i la dificultat dels periodistes per vendre els seus treballs ha provocat 

també una forta competència entre aquests, cosa que pot donar peu a manipulacions de 

les imatges per tal de fer-les més impactants, per captar l’atenció dels possibles 

compradors. Com per exemple hem vist, al inici del treball, amb la fotografia de Adnan 

Hajj on hi havia una clara exageració de la imatge per tal de cridar l’atenció.   

A part, en moltes ocasions els mitjans de comunicació, un cop han comprat les 

fotografies, no respecten l’obra del fotoperiodista, i utilitzen les fotografies en el context 

que més s’adequa als seus interessos. El periodista Bru Rovira, a l’entrevista que es podrà 

llegir al següent punt del treball, explica per exemple el cas de Corinne Dufka, que va 

decidir retirar-se després de veure l’ús que els mitjans realitzaven de els seves fotografies.  

En aquest mateix estudi de la revista, Cuadernos de periodistas,  s’assenyala també  com 

a problema la indiferència dels mitjans respecte els conflictes que no toquen plenament 

els països occidentals. En el cas de la crisi dels refugiats per exemple, es destaca la 

indiferència que van tenir els mitjans de comunicació per el problema dels refugiats fins 

que no van arribar a Europa.El director de Cooperació Internacional i Acció Humanitària 

de Save the Children, David del Campo, entrevistat en aquest article, realitza la seguent 

crítica:  

“Durante casi cinco años de guerra, ha costado ver que los grandes diarios o 

informativos de radio o televisión abrieran con tanto tiempo y protagonismo como lo han 

hecho con los refugiados de Siria que pisaban Europa o morían en nuestras costas. 

Cuando la guerra en Siria es noticia de ‘primera’ por generar movimientos de personas 

que huyen hacia Europa y no por más de 200.000 muertos o por haber destruido el 80% 

de su sistema sanitario o el 50% de sus escuelas, es un claro ejemplo del tipo de 

periodismo que se ha generado” (Del Campo, D. 2015)  

Aquesta ignorància del conflicte fins el moment de la seva repercussió mediàtica a causa 

de la crisi de refugiats, queda molt ben reflectida a partir de l’aparició de la fotografia del 

nen Aylan mort a les costes de Turquia. Segons Miryam Redondo, desprès de l’aparició 

de la imatge, les aportacions a UNICEF van pujar un 105% amb tan sols un dia. La 

fotografia de l’Aylan ha tingut un impacte similar al que va tenir la fotografia, que hem 

observat anteriorment, de Nick Ut on apareixia una nena totalment nua, cridant de dolor i 
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escapant d’un atac de l’exèrcit dels Estats Units sobre la seva població. De la mateixa 

manera que la fotografia d’aquella nena es va convertir en el símbol de la Guerra del 

Vietnam, aquesta fotografia va ser la que va fer esclatar l’interès de la població per la 

situació dels refugiats a Europa, quatre anys desprès de l’inici de la Guerra a Síria.  

                             67
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de la fotografia d’Aylan  ja havien arribat a Europa un gran nombre de fotografies 

sobre la guerra de Síria i altres conflictes de l’Orient Mitjà, però com que no afectaven 

directament a la població europea eren tractats amb poca profunditat i de manera molt 

generalista. El fotoperiodista Ricard García  Vilanova, descriu aquesta situació com un 

error estructural del sistema occidental, que viu en una “Bombolla”: 

“Vivim en una bombolla, el món no és només el que veiem, el 85 o el 90% del planeta no 

viu així. La resta del món viu en una situació de pobresa extrema, amb situacions de 

conflicte, i en definitiva una situació que no té absolutament res a veure amb les 

comoditats que tenim aquí”. (García Vilanova, R. 2016) 

Aleshores, com explicava Susan Sontag en el seu assaig, ja citat, Ante el dolor de los 

demàs, a causa de l’allau de continguts que ens arriben des  d’internet, i el mal tractament 

que fan dels temes els grans mitjans de comunicació, ens hem acostumat al patiment aliè. 

Només ens sensibilitzen realment les imatges quan ens toquen directament al nostre 

territori, un exemple molt clar és el que explica el mateix Ricard García Vilanova, sobre 

els atemptats de Brussel·les.  

“Quan es va produir l’atemptat a Bèlgica tots els mitjans van focalitzar la seva atenció a 

Brussel·les, però pocs dies després es va produir un altre atemptat a un país d’Orient 

Mitjà, i no se li va dedicar ni una dècima part de la cobertura que es va fer amb 

                                                           
67Font de la imatge de Demir:  http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-turkey-idUSKCN0R20IJ20150902  

Imatge del nen Aylan, mort a les costes de Turquia - Nilufer Demir, 

Reuters 

http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-turkey-idUSKCN0R20IJ20150902
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Brussel·les. Lamentablement és així, tenim morts de primera i morts de segona”.(García 

Vilanova, R. 2016) 

Aquesta normalització del patiment aliè produeix també que de seguida baixi l’interès per 

els temes, ja que es normalitza aquella problemàtica, i els mitjans van deixant de parlar-

ne i la població ho va oblidant.  A l’article de Miryam Redondo a la revista Cuadernos de 

periodistas, es mostra un gràfic, fet per BBC News Labs, en el qual podem observar un 

gran augment del nombre de noticies amb la paraula refugiats a partir de l’agost de l’estiu 

passat, moment en el qual van començar a arribar a Europa els primers contingents. I 

sobretot amb una explosió al setembre que és quan apareix la fotografia de l’Aylan. 

Aleshores a partir dels dos mesos posteriors, es pot observar un clar descens del nombre 

de noticies sobre la crisis de refugiats, arribant així a una normalització de la situació 

68
 

En definitiva podem dir que en els conflictes actuals hi ha una gran falta de 

sensibilització per part dels mitjans, que tracten els temes de manera fugaç, ràpida i sense 

profunditat,  valorant poc el treball dels fotoperiodistes que es desplacen al terreny, i 

convertint en cada vegada més precària la seva situació. Aquest tractament poc profund 

dels temes per part dels mitjans, i l’escassa o inexistent importància que es dona a 

conflictes que no afecten directament els interessos de les corporacions mediàtiques i en 

definitiva de la població occidental, generen una normalització del patiment. La qual es 

pot accentuar a causa de la gran massa de continguts bèl·lics que rep la població avui en 

dia. Aleshores la fotografia, tot i tenir les millors eines tecnològiques que mai i la millor 

qualitat visual que mai pateix un greu procés de pèrdua d’atenció per part de la societat. 

Que veu passar les imatges per davant normalitzant el patiment de les altres persones. Tot 

i que la majoria de fotografies són molt impactants visualment parlant, no estan 
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acompanyades per una informació prou profunda per tal de sensibilitzar i crear empatia 

amb el lector.  

 

4.2.Anàlisi de la situació actual amb professionals del sector.  

Un cop vista l’evolució per la que ha passat l’impacte que genera el fotoperiodisme de 

guerra sobre la societat, i haver parlat dels conflictes clau que han produït aquesta 

evolució, toca analitzar la situació actual del fotoperiodisme de guerra. En l’últim apartat 

ja s’han perfilat alguns dels temes que es tractaran en aquest, però en aquest cas la 

situació s’explicarà a partir de quatre entrevistes amb quatre professionals del periodisme 

i de la fotografia de guerra. Ricard García Vilanova,  Bru Rovira, Sandra Balsells i Pepe 

Baeza, ens expliquen d’on venim, en quin punt ens trobem i cap on hauríem d’anar per 

superar una situació prou adversa.  

4.2.1. Entrevista amb Ricard García Vilanova : “El fotoperiodisme 

actualment es troba en vies d’extinció”
69

 

70
                                            Nascut al 1971 és Fotoperiodista  i videojournalist freelance, 

especialitzat en conflictes bèl·lics. Ha publicat les seves 

imatges en dotzenes de mitjans tals com,  Newsweek, New 

Yorker, Time, New York Times, Washington Post,Wall Street 

Journal, Le Monde, Guardian, Der Spiegel, El País, i El 

Mundo. Ha treballat en un gran nombre de països en conflicte, 

però on ha dedicat estades més llargues és a Haití, Afganistan, 

Líbia, en motiu de les revoltes de la Primavera àrab y Síria, on 

se’l coneix com l’únic periodista gràfic que ha estat al país des 

de l’inici de la guerra. A l’any 2010 el diari The Wall Street 

Journal el va presentar com a candidat al Premi Putlitzer, i ha 

estat guardonat amb diversos premis com per exemple a 

l’any 2014 el Premi Internacional Miguel Gil Moreno,  el Premi José Couso de llibertat 

de premsa; el Premi Club Internacional de Premsa; el Premi Internacional de Periodisme 

Manuel Vázquez Montalbán i el 2015 el Premi Internacional de Periodisme Mika 

Yamamoto 

Ricard García Vilanova representa la generació més actual del fotoperiodisme de guerra. 

Fotògrafs freelance que treballen les seves pròpies històries i tracten de vendre –les als 

mitjans. Presenta una situació del fotoperiodisme de guerra crítica, en la que considera 

que es necessitarien canvis estructurals molt importants per canviar la insensibilització de 

la societat davant les fotografies de guerra.  
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- En quin estat es troba el fotoperiodisme en aquest moment?  

Lamentablement el fotoperiodisme actualment es troba en vies d’extinció. Des del 2011, 

aproximadament, s’ha produït un canvi respecte l’època anterior. Aleshores era molt 

diferent, els mitjans confiaven en tu, et donaven una sèrie de suports, tècnics i logístics, 

que ara ja no donen. Ara bàsicament has d’anar a les zones de conflicte, treure el material 

que puguis i tractar de vendre les imatges als mitjans, que no sempre les compren, depèn 

dels seus interessos, de la seva agenda informativa.  

- Però d’aquesta manera no teniu més llibertat per triar els temes? No esteu 

tant pressionats pels estils i les normes dels mitjans 

Sempre he tingut la mateixa llibertat, tant si he treballat com a contractat o com a 

freelance. Tot i així, estic parlant des de la meva perspectiva com a fotògraf. Potser si 

parlem de text, si que trobem un tipus de directrius, orientacions a nivell polític, o 

econòmic, que poden arribar a condicionar l’article final. Encara que al cap i a la fi, els 

mitjans no deixen de ser un negoci.  

- Treballen diferent els mitjans espanyols que els estrangers?  

La diferencia no està tant en la manera de treballar, sinó en els pressupostos. Cada mitjà, 

aquí i  tot arreu, te la seva línia editorial i les seves polítiques, el fet diferencial està en la 

capacitat logística i econòmica que tenen els mitjans, per exemple americans, per poder 

cobrir històries i conflictes.  

- Com ha de ser la bona fotografia de guerra? Com es mesura la balança entre 

informació i estètica?  

La fotografia periodística el que ha de portar per descomptat és informació, sinó no 

serveix absolutament per res. Al marge d’això també és important que no et deixi 

indiferent, com a fotògraf has d’intentar que el lector les recordi, però transmitent 

informació.. Perquè al final cada dia en veiem mils  

- I com es crida l’atenció de l’espectador sense perdre el respecte per les 

víctimes?  

És molt subjectiu, però jo tinc un paràmetre molt senzill, mai faig una fotografia que a mi 

no m’agradaria que em fessin, sempre tenint en compte la perspectiva de l’empatia i el 

respecte. Òbviament estàs treballant amb el dolor de les altres persones, són situacions 

molt dramàtiques per ells, i això és el que mai has d’oblidar. Tu ets un element extern al 

que esta passant. Si un persona et diu que no vol fotos no les hi fas, però normalment en 

aquest tipus de situacions la gent vol explicar el que esta passant. 

- I com decideixes quines situacions tenen més necessitat de ser transmeses, i 

quin punt de vista els hi dones?  

En el meu cas ho tinc claríssim, sempre intento donar la perspectiva de les persones més 

desafavorides, que en aquest cas sempre és la població civil. No existeix el periodisme 

objectiu, és una fal·làcia, des del moment que tu entre en un lloc determinat allà hi 

trobem uns actors confrontats, i tu estàs escollint, estàs determinant que vols fer, quina 

infirmació vols donar.  

- Aquesta decisió no es pot veure condicionada moltes vegades per les 

autoritats, els governs dels països als que viatges, els exercits, i tot aquest 

tipus d’actors?  
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Lamentablement aquestes limitacions les tens des del moment en el que selecciones un 

bàndol. Per exemple a Síria, jo hi vaig començar a treballar al 2011, i en aquell moment 

es va començar a treballar des de la perspectiva de la Primavera Àrab. Aleshores es 

mirava des del punt de vista de la revolució del poble. Això em va tancar les portes per 

fer qualsevol altre tipus de cobertura, com la que es pot fer ara actualment des de la part 

del govern.  

- Un altre factor que pot influenciar a la vostre feina és el tecnològic, com s’ha 

de treballar amb situacions com el retoc de les imatges o la manipulació?  

S’ha de saber trobar el límit però d’una manera subjectiva. però no hi ha una paràmetre 

estandarditzat. L’única norma bàsica bàsic és que no hi hagi una alteració de la realitat, 

no es poden clonar ni eliminar elements, però això ja entre com a norma implícita dins 

del fotoperiodisme. I al cap i a la fi en fotografia la manipulació és senzilla de detectar.  

- I situacions com el periodisme ciutadà? Com ens hi adaptem?  

En aquest cas sempre explico la mateixa anècdota: Tu vas en un cotxe i veus un accident, 

i hi ha algú ferit ala carretera, aleshores si tens coneixements de primers auxilis tu baixes 

i ajudes, però en el moment que arriba un metge t’apartes, òbviament. Aleshores és una 

mica la mateixa situació, jo entenc que aquest tipus de periodisme ciutadà ha d’existir, 

però, evidentment, si hi ha algú que es dedica professionalment a això, se li ha de donar 

pas. El problema és que, per motivacions polítiques, econòmiques, o el que sigui, 

s’espera més d’aquest tipus de periodisme i no pas de les cobertures clàssiques.  

- Però la tecnologia i situacions com aquesta no ens fan arribar una allau de 

continguts tant gran que fa que la població s’acostumi al patiment i 

s’insensibilitzi?  

Vivim en una bombolla, i jo el primer.  El món no és només el que veiem, el 85 o el 90% 

no viu així. La resta del planeta viu en una situació de pobresa extrema, amb situacions 

de conflicte, res a veure amb les comoditats que tenim aquí. A part, la proximitat del 

problema també influeix, perquè jo entenc que Europa per primera vegada s’ha preocupat 

dels refugiats, però no perquè hi hagi refugiats, que n’hi ha hagut sempre, sinó que per 

primera vegada afecta directament a Europa. Al 2011 quan comença la guerra de Síria ja 

hi havia refugiats, però es ara que arriben aquí quan ens en preocupem.  

- Al cap i a la fi si un conflicte no ens afecta no apareix als mitjans occidentals 

Exacte, és un tema de proximitat i d’interessos. Amb Síria en aquest moment tenim el 

tema dels refugiats i tenim el tema del DAESH (Estat Islàmic), aleshores es parla 

d’aquest conflicte. Però és evident que hi ha un gran nombre de conflictes oblidats, un 

dels exemple més visibles d’això és amb els atemptats de Brussel·les. Quan es va produir 

l’atemptat tots els mitjans van focalitzar la seva atenció a Brussel·les, però pocs dies 

després es va produir un altre atemptat a un país d’Orient Mitjà, i no se li va dedicar ni 

una dècima part de la cobertura que es va fer amb Brussel·les. Tenim morts de primera i 

de segona.  

- Per un periodista Freelance el fet de mostrar al món els conflictes oblidats no 

és un punt important? 
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És un punt important perquè s’han de cobrir els conflictes que no són tant coneguts. I a 

més a més, considero que  és absurd anar a cobrir un conflicte on hi ha cent fotògrafs més 

fent la mateixa foto. 

- Cap a on ha d’avançar el fotoperiodisme de guerra per lluitar contra aquesta 

insensibilització de la societat i crear un impacte real?  

S’ha de sortir d’aquest bombolla en la que estem. Però és difícil.  No se si t’ha passat 

alguna vegada que un familiar o un amic et comunica que té una malaltia i fins aquell 

moment tu no erets capaç de generar empatia, perquè no pensaves que et pugues afectar. 

Com expliques que algú està morint de fam, o que intenta creuar el mediterrani amb una 

barca amb un deu per cent de possibilitats de viure perquè entén que al seu país no pot 

seguir fen-ho. O com expliques que algú mori per una bomba, com pots explicar això si 

no són experiències que nosaltres mateixos vivim? 

- Es pot canviar aquesta mentalitat?  

És realment complicat, en aquest sentit, crec que el punt bàsic per canviar-ho seria a les 

escoles o l’educació de les persones, i a partir d’aquí la mateixa societat hauria de 

reivindicar aquest tipus d’educació. Només has de veure els programes de televisió o els 

suplements dels diaris, per adonar-te que alguna cosa no va bé. S’ha de canviar la base i 

l’enfocament de com fer les coses, però és molt difícil. 
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4.2.2. Entrevista amb Bru Rovira: “Els periodistes som un producte 

de la societat que vivim”
71

. 

72
 

Nascut al 1955, Bru Rovira Jarque, és un veterà 

periodista especialitzat en temàtiques socials i 

internacionals. Va treballar a La Vanguardia on  hi va 

estar vint-i-cinc anys com a reporter. Com a enviat 

especial internacional va estar a Romania i va escriure 

sobre la transició als països de l'Est i la guerra de 

l'antiga Iugoslàvia. També ha estat en alguns 

conflictes i crisis humanitàries a Àfrica, i ha escrit 

sobre Ruanda. Ha viatjat per Amèrica Central i l'Àsia i 

ha escrit diversos llibres, sovint amb fotografies seves. 

L'any 2002 va guanyar el Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme pel seu reportatge 

sobre un centre d'acollida de nens de tot el món ferits a la guerra, situat a 

Alemanya. L'any 2004 va rebre el premi Ortega y Gasset de periodisme pels seus 

reportatges publicats a La Vanguardia sobre la guerra de la República Democràtica del 

Congo. Actualment és periodista autònom i fa col·laboracions al Diari Ara. 

Bru Rovira compleix el perfil de periodista veterà, no només especialitzat en fotografia, 

sinó també en text. El qual ens ofereix una perspectiva força negativa pel que fa a la 

situació en la que es troba el fotoperiodisme de guerra, ja que considera que les 

evolucions tecnològiques han banalitzat molt la professió, i que les polítiques de treball 

dels mitjans perjudiquen seriosament a un fotoperiodisme basat en l’impacte ràpid, 

convertint-se així en un reflex de la societat.  

- Quan ha de tenir d’impacte o estètica i quan d’informació una bona 

fotografia? 

Estem vivint un moment molt opac, on hi ha un excés de la imatge d’impacte però una 

clara falta de context. S’hauria de tornar a fer una fotografia que servis perquè el que 

l’observi pensi una mica per ell mateix. Ha de ser evocativa, ha de tenir una història. No 

hem de quedar encegats davant del dolor, sinó que ens ha de despertar un sentit crític. 

Això canvia molt segons l’època en que vivim. 

- Quin han estat aquests canvis?  
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Va haver-hi una època que la foto denúncia era necessària, com per exemple l’època de 

les espectaculars fotografies de James Natchwey sobre Somàlia. Sense aquelles 

fotografies no ens haguéssim cregut que això passava. Un altre exemple podrien ser les 

imatges de l’Holocaust nazi. Ara estem en una etapa diferent. El que ha passat és que el 

món del periodisme ha agafat una forta tendència cap al món de l’espectacle , i 

l’emotivitat desenfrenada, bàsicament, per motius comercials, i ha fet un us improcedent, 

fals i manipulat d’aquest tipus d’imatges. El periodisme s’ha desinteressat per les 

persones. Això fa que el públic que veu les imatges no pensi. 

- S’ha produït una insensibilització de la societat respecte les fotografies de 

guerra? 

Hi ha una banalització del dolor. Es fan passar imatges per uns nivells estètics excessius i 

són una falsificació. El fotògraf ha de tenir sempre com a premissa el rigor periodístic. Ha 

de tenir en compte que està en un món on passen coses, tu no pots anar a fer fotografies a 

la guerra de Síria per aconseguir grans imatges que impacten molt al lector i prou. A la 

majoria de fotògrafs de l’actualitat els hi preocupa el tracte manipulat de les imatges que 

ells intenten treballar amb rigor. El bon fotògraf sempre busca la humanització del que 

ensenya i desprès la denúncia. S’ha de buscar l’equilibri per trencar el morbo.  

- Aleshores el fotògraf no es pot conformar amb la foto impacte i prou? 

Clar que no, perquè el fotògraf esta vivint allò en primera persona, té una escala humana, 

això no es pot convertir en una foto de Coca Cola. Hi ha hagut intents de fer “publicitat” 

amb les fotografies de guerra. El tema de la manipulació per exemple és sagrat 

- Com afecten les noves possibilitats de manipulació al fotoperiodisme de 

guerra? 

És la gran lluita, nosaltres hem de ser veraços. Hem de presentar materials que siguin de 

veritat. Però avui hi ha una virtualitat sobre la informació permanent. Arriba una moment 

que la realitat es deforma tant que els fotògrafs queden en un punt mig sense saber on 

tirar. La realitat no és aquesta espectacularitat de la publicitat o de la imatge manipulada. 

Arriba un moment que els personatges de les fotografies semblen models.  

- I a part de la imatge es manipula en ocasions el text que l’acompanya? 

Sí, un exemple molt clar és el de la fotògraf Corinne Dufka, que va decidir retirar-se 

desprès de veure el tractament manipulat que els mitjans feien de les seves fotografies. 

Totes les persones que surten a la fotografies tenen nom i una història al·lucinant. Ens 

hem d’acostar a això Perquè hi ha una manera d’observar la gent que té problemes al món 

com si fos una espècie de massa anònima.  

- Aleshores el fotoperiodisme de guerra ha perdut part de veritat alhora 

d’explicar històries? 

Ha perdut capacitat de narració. L’escala humana de les coses. Els grans fotògrafs 

històrics eren gent amb una credibilitat i una estètica concreta. T’acompanyaven amb la 

seva mirada. En el món d’avui som massa competitius, i una de les garanties de la 

qualitat és la veu pròpia. Cada cop hi ha més fotoperiodistes, i per tant les obres són 

menys personals. aleshores qualsevol gir estètic sembla estrany, es perd credibilitat. 

Tothom te un carnet que diu pel mitjà que treballa i per tant per qui està subvencionat i 

per tant de que no parlarà malament. Els fotògrafs d’abans eren més lliures. 
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- Perquè els mitjans afecten molt a la manera de treballar dels periodistes? 

Sí, sobretot alhora de decidir els conflictes que es cobreixen. Ara et desplaces a segons 

quins conflictes i sembla un plató. El món no és adonar-se que de cop hi ha un setge a 

Sarajevo i que vagin tres mil periodistes allà i només mirar Sarajevo, i resulta que una 

mica més avall també estant passant coses. El món és molt més variat, i el periodista ha 

d’estar a Sarajevo, però també ha de tenir una visió més global i buscar els temes que ell 

creu que son interessants. Aquesta capacitat de posicionament es perd amb el sistema 

industrialitzat d’ara.  

- Com es lluita contra aquesta focalització dels temes? Com es poden donar a 

conèixer els conflictes més oblidats?  

El que no t’afecta és difícil de col·locar. Això es una llei establera a la informació, un 

lector de Barcelona si li expliques una notícia de l’Hospitalet s’interessarà, però si ni 

expliques una de Madrid ja no tant. La proximitat per interessar-se de les coses es 

evident, el que passa és que els periodistes tenim la obligació d’ensenyar el conjunt del 

món, i veure els llocs que hi ha foscor. Quedant-te només en els punts de llum això no es 

soluciona, això no és fer el nostre ofici. Em sembla una injustícia que no es parli dels 

conflictes oblidats i dels mecanismes que provoquen aquest oblit.  

- Dius que ha augmentat molt el nombre de fotoperiodistes, perquè creus que 

és?  

Perquè és molt èpic. Primer de tot perquè és una narració simple. . A més a més, la 

fotografia i la imatge en general tenen uns resultats tècnics immediats brutals. Avui en dia 

qualsevol persona pot fer una bona foto. Abans la fotografia era tot un treball 

d’observació que ara ja no es produeix tant.  

- La tecnologia ha banalitzat la feina dels fotoperiodistes?  

Sí,  ho ha convertit en un discurs que surt més, que es ven més. Un periodista li serà més 

fàcil que admirin les fotografies que ha fet que no pas que li llegeix els textos. I avui en 

dia hi ha aquest punt de conformisme. Desprès també hi ha els fotògrafs de raça, 

evidentment, però en el fotoperiodisme d’avui en dia hi ha molt poc talent verdader. Un 

bon fotògraf et fa un foto i el que mostra en ella no es pot expressar millor en cap altre 

llenguatge. Avui en dia les fotografies mostren el que la gent ja espera veure. Però el 

fotògraf que aconsegueix captar, per exemple, la mirada d’una dona enterrant al seu fill, 

aquell instant és el que et fa bon fotògraf.   

- Aleshores com aconseguim impactar dins aquest mar de fotografies? 

Sent diferent a la resta. Hi ha milions de fotografies sobre la caiguda del mur de Berlín, 

però la que aconsegueix, només amb una sola imatge, sintetitzar la situació, aquell és un 

gran fotògraf. Ha d’haver-hi un treball d’observació i una manera de mirar creatives, 

darrera la càmera, hi ha més coses, com poses la càmera, on la poses, on mires, etc. En 

aquest sentit és fals que un fotògraf no necessiti d’una formació intel·lectual o artística 

per abordar el món.  

- Cap on ha d’avançar el fotoperiodisme per trobar aquest equilibri?  

Els periodistes som un producte de la societat que vivim.  I en la societat que vivim s’ha 

trencat el diàleg amb el coneixement. Estem en una societat de l’entreteniment, de 

l’emoció fugaç, de la banalitat. Totes les fragilitats que te avui el periodisme, que són 
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moltes, són les de la pròpia societat. Som víctimes d’una societat que consumeix sense 

parar. En el periodisme passa el mateix, hi ha una ansietat competitiva del discurs. I lo 

divertit és que tenim ansietat per ser així, per consumir a aquesta velocitat, i això ens fa 

infeliços. Els periodistes podríem ser molt feliços, has decidit viure el món de la teva 

època en directe, és fantàstic. Però si tot això no et fa créixer , no serveix de res. 

 

- Ha d’haver-hi un canvi estructural a la societat?  

Com més humà ets, més t’interesses per la fragilitat humana. Ara vivim en una societat 

que la persona fràgil, més aviat molesta. I això és un tema educatiu. Els sistema escoltar 

competitiu empresarial que tenim, és horrorós. El món és insolidari, però crec que des de 

la política i el control. La societat està xocant amb uns polítics que no donen sortida a les 

coses que la societat reclama. En aquest cas el periodisme ha de ser un periodisme 

conscient disposat a sostenir la gent que pateix i d’estar al costat dels que ho necessiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi de l’evolució de l’impacte que genera la fotografia de guerra sobre la societat 

Curs 2015/16 

 

  Pàgina 

66 

 
  

 

 

4.2.3. Entrevista amb Sandra Balsells: “La immediatesa de la 

informació és una perversió absoluta
73

” 

74
Nascuda al 1966, Sandra Balsells és una 

fotoperiodista freelance catalana especialitzada 

en conflictes internacionals. Durant més de deu 

anys ha documentat el desmembrament de 

l’antiga Iugoslàvia per a diversos mitjans 

nacionals i internacionals. El seu treball va ser 

premiat l’any 2006 amb el Premi Ortega y 

Grasset. També ha realitzat nombrosos 

reportatges en països com Israel, Palestina, 

Mèxic, Romania, el Canadà, Cuba, Moçambic, 

Haití, o Itàlia (Sicília). La seva experiència en 

conflictes bèl·lics li ha permès participar en una 

cinquantena d’exposicions individuals i 

col·lectives, i la seva obra forma part de diverses 

col·leccions privades i públiques. És autora del recull fotogràfic Balkan in 

memoriam(Blume, 2002), i coautora del llibre Montreal Metropole vue par 30 grands 

reporters (Aux Yeux du Monde, 2000). En els últims anys ha comissariat projectes 

expositius com Latidos de un mundo convulso (Lunwerg-Caja Madrid, 2007), i 

Desapareguts (CCCB, La Casa encendida i MUSAC, 2011) 

Sandra Balsells representa les generacions més experimentades del fotoperiodisme de 

guerra freelance, amb experiència en diversos conflictes, i amb la capacitat d’analitzar 

l’evolució que aquest ha patit els últims anys. Ens presenta una postura optimista pel que 

fa a la capacitat dels fotperiodistes de guerra actuals, però preocupada per la manera de 

treballar dels mitjans, la precarietat laboral i la falta de profunditat a les històries.  

- Com valores la situació actual amb la que es troba el fotoperiodisme avui en 

dia?  

Des del punt de vista de producció és estratosfèric, millor que mai. I les noves 

generacions del nostre país ho estan demostrant. Ara bé, el fotoperiodisme en l’àmbit dels 

mitjans de comunicació clàssics, un desastre. El que era el canal natural de difusió de les 

històries fotoperiodístiques ha deixat de complir aquesta funció. I sobretot mitjans d’aquí, 

perquè els valors més potents que tenim en aquest país, tots, estan treballant per mitjans 

de fora.  
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 Entrevista sencera al annex. En aquest apartat trobarem els punts directament relacionats amb el contingut del treball, 

és a dir l’evolució de l’impacte que les fotografies generen sobre la societat.  
74

 https://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Balsells  

Sandra Balsells, Freelance 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Iugosl%C3%A0via
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Ortega_y_Grasset
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Ortega_y_Grasset
https://ca.wikipedia.org/wiki/CCCB
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Casa_encendida&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/MUSAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Balsells
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- A partir d’aquí apareixen situacions com l’augment del nombre de freelance 

i cada vegada menys contractats? 

Des del punt de vista del negoci dels mitjans de comunicació hi ha interessos que no son 

pròpiament del món del periodisme i això ha provocat una inestabilitat i una precarietat 

laboral brutal. Per tant, avui en dia la única via d’obrir-te camí és agafar la motxilla i fer 

els teus propis temes.  

- A més el fet de ser freelance et dona més llibertat respecte els mitjans? 

És la gran avantatge, és un luxe poder treballar els temes que realment t’apassionen i 

t’interessen, i marcar tu els tempos de les coses. Per fer un bon projecte necessites temps, 

i en el món dels mitjans de comunicació no en tindràs mai, t’ho has de muntar per compte 

teva. 

- Quan et planteges un tema i les fotografies que faràs, s’ha de tenir en compte 

la combinació entre l’estètica de la imatge i la informació, com mesurem 

aquests dos components?  

No hi ha percentatges, però combinar els dos elements és la clau. El que està clar és que 

nosaltres documentem el món, per tant la part informativa és bàsica. Però juguem amb un 

llenguatge que te una vesant plàstica i estètica que hem de saber utilitzar. El bon 

fotoperiodisme és això. No m’agrada entrar en aquestes classificacions de fotografia 

documental o fotografia artística. Hi ha treballs fotoperiodístics que són pures obres d’art, 

i la història de la fotografia ho demostra  

- Però els mitjans no han volgut exagerar aquesta estètica? Generar molt 

impacte i espectacularitat, però obviant les històries?  

Sí però això a vegades no és un problema ni de el que fa la foto ni del mitjà moltes 

vegades, és un problema de la societat. La manca de sensibilitat o conscienciació davant 

de moltes imatges, ens hauria de fer reflexionar. Considero que hauríem d’estar 

bombardejant constantment els mitjans amb fotos d’impacte. Es necessita que la gent ens 

posem al dia de lo malament que esta al món, i la fotografia és una eina per fer-ho.   

- A partir de la teva experiència professional al llarg de tots aquests anys, com 

ha canviat la manera de fer fotografies de guerra?  

La dificultat de buscar-te la vida, de vendre els materials, i rendibilitzar els viatges, això 

no ha canviat. Però potser si que s’ha dificultat més l’accés dels fotoperiodistes a certs 

epicentres informatius. Per tant hi ha una greu restricció del dret a la informació. També 

ha canviat el tema de les tarifes, el que s’està pagant avui en dia és una vergonya. I a part, 

hi ha moltes menys oportunitats, abans sempre i havia una primer mitja que apostava per 

tu, ara això ja no passa.  

- Influeixen molt els mitjans en la manera de treballar dels fotògrafs?  

Jo sempre he treballat a la meva manera, s’hi interessa als mitjans molt bé, i sinó també. 

Tots tenim molts reportatges que en el seu moment no hem pogut vendre. Alhora de 

publicar  si que és una mica de debat i de consensuar com ho fem i què posem amb els 

editors i dissenyadors. Però imposicions afortunadament jo no les he tingut mai.  

- I les autoritats i els exèrcits, com limiten la feina dels fotoperiodistes?  

S’ha de tenir en compte que un informador és un personatge incòmode, aleshores hi ha 

dues vies per posar-te traves. La restricció de l’accés per una banda, que es poden trobar 
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plans B per accedir-hi. I per altre banda es pot caure en les maquinaries de l’àmbit de la 

propaganda. Com les que va utilitzar el govern de Touchman per exemple l’any 1991 ala 

Guerra de Croàcia. Un ha de ser bastant conscient del que fa i bastant llest per saber que 

sempre hi haurà gent que intentarà perjudicar-te.  

- Com decideix un fotògraf sobre el terreny el punt de vista que vol donar del 

conflicte? 

Hi ha un punt de vista que és innegable, en qualsevol informador que estigui mínimament 

sensibilitzat, que es, intentar denunciar i informar de la situació dels més vulnerables, que 

normalment sempre és la població civil I en els meus treballs sempre intento mostrar les 

dues parts del conflicte, perquè una mare amb un nadó és tant víctima d’aquests 

conflictes sigui sèrbia, albanesa o musulmana. La cobertura ha de ser honesta. 

- Però per fer una cobertura honesta de la població civil sempre hem de 

mantenir el respecte per la persona que estem fotografiant. Com aconseguim 

això en moments tant complicats?  

Jo sempre dic que una fotografia no es fa si no tens el permís de la persona a la que li vols 

fer. Però això en un sentit molt ampli, moltes vegades tu no intercanvies ni una sola 

paraula amb la persona que estàs fotografiant, aleshores saps que tens permís amb un 

gest, un mirada, etc. Si el fotògraf treballa amb discreció i respecte, pot fer pràcticament 

el que vulgui, la gent és infinitament més generosa del que ens puguem imaginar. 

- Per què normalment la gent que està en situacions tant complicades vol 

explicar el que els hi passa no? 

Per ells la presència dels informadors es molt important, es l’única manera que tenen de 

donar a conèixer el que els hi passa, de denunciar-ho. És molt important que el periodista 

estigui a aquests llocs.  

- Ens fa falta conèixer més a les persones que apareixen a les fotografies?  

Sí, perquè podem funcionar a base de flaixos, impactes, o intentar aprofundir, que jo crec 

que és una de les coses bàsiques del periodisme. La gent no és anònima. Si nosaltres a un 

peu de foto posem el nom, la situació, i en definitiva les circumstàncies de la persona, es 

crea un procés d’empatia infinitament major. El problema és que el món de la informació 

viu a cop d’immediatesa.  

- A més s’han de tenir en compte els conflictes que no apareixen en els mitjans, 

que simplement els obliden i passen a no existir per la societat. Com decideix 

un periodista Freelance quins conflictes cobreix?  

Normalment es funciona a base de l’actualitat. Si parlem per exemple de la crisi dels 

refugiats veiem que esta provocada per les guerres de Síria, Afganistan i Iraq. Però no 

només ens hem de quedar en aquesta epicentres. En el meu cas, per la meva edat i 

situació actual ja no m’interessa anar a aquests punts de conflicte, per tant em vaig 

centrar en la meva atenció en els problemes amb l’arribada de refugiats a Lampedussa. 

En aquell moment allò estava passant a Europa i la premsa espanyola no donava 

informacions sobre això. S’han de treballar tots els punts de vista.  

- El problema esta potser en que els mitjans no aposten per aquestes situacions 

més allunyades dels focus d’informació principals i que per tant és molt 

difícil vendre aquest tipus de material?  
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Per descomptat, un dels treballs més macos que he fet a la meva vida va estar a punt de 

no ser publicat perquè es tractava d’un conflicte oblidat. Finalment el vaig aconseguir 

publicar i mesos desprès era premiat pels Premis Ortega y Gaset. Un reportatge que 

premien com el millor de l’any  i amb molta facilitat s’hagués pogut quedar en un calaix. 

I situacions com aquesta passen. I això vol dir que els criteris informatius s’haurien de 

revisar molt   

- I moltes vegades s’aplica la norma que diu que si és un problema que no ens 

afecta directament a nosaltres no l’ensenyem  

Quanta gent està treballant a Àfrica? Quants mitjans de comunicació tenen 

corresponsals Àfrica? I els que hi ha són tots Freelance amb un voluntarisme i una 

dedicació brutals, però cobrant i sobrevivint molt malament. 

- A que es degut l’augment del nombre de fotoperiodistes dels últims anys tot i 

la precarietat laboral?  

Als anys setanta amb la guerra del Vietnam i de Cambotja allà i anava tothom, i ja hi 

havia un gran nombre de fotoperiodistes. Però si que és veritat, que un factor que potser 

ha fet que es visualitzi més la gent treballant sobre el terreny, és que tecnològicament tot 

és més senzill. La tecnologia ens ha facilitat molt la feina, es pot fer de tot amb un equip i 

un ordinador, ara bé, t’has de formar permanentment i ser molt bo.  

- La tecnologia també ens porta a situacions com el periodisme ciutadà, com 

ens adaptem a tot això? 

Aquest tema s’ha de desmitificar una mica. Si tu mires els mitjans clàssics molt poques 

fotos venen fetes per ciutadans, el percentatge és mínim. Però això no és incompatible 

amb que si tu per exemple et trobes a París el dia dels atemptats, i tens un mòbil ho 

puguis documentar. Esta molt bé que es pugui fer això. I si un document d’aquest tipus 

acaba als mitjans de comunicació cap problema. Però crec que ha de ser en situacions 

puntuals, on la premsa no hagi pogut arribar. 

- Has dit que s’han de bombardejar els mitjans de fotografies d’impacte per 

que ens adonem del món en el que vivim. Com es lluita contra la 

insensibilització de la societat respecte les imatges de guerra?  

S’haurien de fer canvis estructurals, però és molt difícil. Si la gent no és capaç 

d’empatitzar  amb algú que fuig d’una guerra, si no som capaços de posar-nos a la pell de 

l’altre, es tractarà el tema amb absoluta indiferència, que lamentablement és el que passa. 

Hem de recordar les nostres orígens, molts dels nostres pares són fills de la guerra i han 

passat situacions similars, hem d’aprendre d’això.  

- Aleshores cap in ha d’avançar el fotoperiodisme de guerra? 

S’ha de continuar exercint si o si, malgrat totes les traves. Però sobretot, fer històries amb 

profunditat, posant noms i cognoms a les persones, radiografiar les seves vides. Deixar de 

banda l’impacte de l’instant i aquesta lectura desordenada que ens arriba de les imatges. 

S’han de fer temes en profunditat, que permetin contextualitzar, que en definitiva són els 

que crearan aquesta reacció empàtica per part de la societat. Però la profunditat requereix 

temps, la immediatesa de la informació, és una perversió absoluta.  
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4.2.4. 75
Entrevista amb Pepe Baeza: “Sin conocer la realidad no hay 

transformación posible
76

” 

Pepe Baeza és un reconegut fotògraf i 

editor gràfic. Va exercir com a fotògraf de 

premsa durant molts anys, i més endavant 

va portar a terme tasques d’editor gràfic a 

El Periódico. Més tard es va convertir en 

redactor en cap de fotografia de La 

Vanguarda, i finalment va exercir com a 

Editor Gràfic del Magazine de La 

Vanguardia. És també l’autor del llibre 

Por una función crítica de la fotografia en 

premsa (2001, Ed.Gustavo Gil). 

Pepe Baeza representa la visió dels mitjans de comunicació, sobre com aquests han 

d’integrar amb qualitat i rigor les fotografies que reben. Es mostra crític amb la manera 

de treballar de les empreses de comunicació d’avui en dia, i defensa canvis estructurals en 

la direcció i manera de treballar dels grans mitjans.  

- Com han d’actuar els mitjans alhora de publicar fotografies de conflictes?  

La primera condición debiera ser siempre obtener garantías de que las imágenes 

corresponden al tiempo y lugar descritos. A continuación debiera tenerse en cuenta como 

criterio prioritario el valor de la desde el punto de vista testimonial, es decir, que se trate 

de documentos representativos de los aspectos más significativos de la realidad 

representada. Por último la capacidad comunicativa de la imagen seleccionada, que es 

otra forma de llamar a su calidad estética. 

- Com ha evolucionat la manera de presentar les fotografies per part dels 

mitjans? Han canviat els criteris?  

No sustancialmente. El criterio principal, en el caso de las grandes agencias de noticias 

internacionales tiene que ver con la selección y distribución, así como con los pies de foto 

complementarios, que la oficina principal hace del  conjunto de imágenes que pasan sus 

corresponsales. Y estos criterios suelen estar condicionados por la nacionalidad y los 

intereses de los grupos propietarios de estas grandes agencias 

- Com es decideix el punt de vista que un mitjà vol donar del conflicte? 

En función de los intereses y de la ideología de ese medio. A partir de ahí es fácil para 

sus capitostes impulsar tirar para atrás una foto con la excusa de su gusto personal. 
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 Fotografía de Martin Gallego al Blog: http://trabajandoconelpeligro.blogspot.com.es/2012/12/pepe-
baeza-el-fotoperiodismo-esta-en.html  
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 Entrevista sencera a l’Aannex. En aquest apartat trobarem els punts directament relacionats amb el contingut del 

treball, és a dir l’evolució de l’impacte que les fotografies de guerra generen sobre la societat.  

Pepe Baeza, fotògraf i editor gràfic 

http://trabajandoconelpeligro.blogspot.com.es/2012/12/pepe-baeza-el-fotoperiodismo-esta-en.html
http://trabajandoconelpeligro.blogspot.com.es/2012/12/pepe-baeza-el-fotoperiodismo-esta-en.html
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- Com es gestiona des d’un mitjà el patiment de les persones que viuen un 

conflicte bèl·lic i que apareixen en les fotografies? Fins a quin punt és ètic 

mostrar imatges extremadament violentes als mitjans?  

La representación de la violencia real es necesaria para aportar elementos de análisis a los 

destinatarios. Sin conocer la realidad no hay transformación posible. Y normalmente a las 

víctimas les preocupa su situación real, no el ser representadas.  

- Com ha afectat la manipulació de les imatges als mitjans de comunicació? 

Com ho regulen? 

Algunos mejor que otros, según su calidad profesional. Pero en general la manipulación 

se efectúa por medio del contexto informativo, no de una burda alteración por medio del 

photoshop 

- A més a més s’hi suma un factor com és el periodisme ciutadà que cada vegada 

va amb més augment. Com afecta aquest nou tipus de periodisme als mitjans i al 

fotoperiodisme de guerra en general? 

El periodismo ciudadano es una herramienta informativa más, y como tal valiosa, 

siempre que sea contrastado y valorado por profesionales. Sin filtros es una invitación 

permanente a la estafa informativa. En ningún caso es un sustituto de la función 

profesional de los fotoperiodistas, auténticos autores comprometidos -por obligación 

deontólogica- con los contenidos que producen. 

- Com es relacionen els mitjans amb els periodistes que es troben al terreny? 

Hoy en día los fotógrafos que están sobre el terreno o pertenecen a una gran agencia 

internacional de prensa, básicamente AP Y Reuters, o son freelances. En este caso su 

desprotección es cada vez mayor ya que los medios no se hacen responsables de lo que 

pueda ocurrirles y solo compran -y a bajo precio- sus fotos cuando ya están realizadas. 

- Com influeixen les autoritats, governs, exercits, etc. Tant a la manera de 

treballar dels fotògrafs com a les decisions que han de prendre els mitjans 

alhora de publicar les fotografies que els hi arriben? 

Esa es la eterna cuestión del periodismo. Solo es periodista -o fotoperiodista- quien 

rechaza esas presiones. 

- Com decideix un mitjà quins conflictes es mostren al món? Perquè queden en 

l’oblit molts conflictes?  

A veces por intereses e ideología y a veces por simple torpeza profesional. Influyen la 

falta de medios profesionales pero también la rendición -muy cómoda por otra parte- al 

mainstream que marcan las grandes agencias informativas inglesas y norteamericanas. 

- Tot i que les fotografies són cada vegada més bones, el fotoperiodisme de 

guerra ha perdut força d’impacte a la societat?  

Sí, porque el fotoperiodismo se vehicula a través de la prensa y ésta, cada vez más en 

manos de los grandes poderes económicos, pierde credibilidad a pasos agigantados. 

- Cap a on ha d’avançar el fotoperiodisme  de guerra i l’actitud dels mitjans 

per poder evitar aquesta insensibilització ciutadana i l’equilibri entre 

l’impacte i la informació?   

Es el conjunto de la profesión la que ha de tomar conciencia que satisfaciendo a los 

poderes económicos en detrimento de su original función de servicio al conjunto de los 
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ciudadanos, se provoca esa insensibilización y se destruye uno de los fundamentos de la 

democracia: la información libre, escrita y visual. 

 

5. Conclusions  

Al inici del treball, durant el plantejament de les hipòtesis i les preguntes, vaig proposar-

me veure, a partir dels diferents conflictes de la història, l’evolució que havia patit 

l’impacte que generen les fotografies de guerra. I em vaig plantejar preguntes com per 

exemple, si hi havia hagut un desequilibri entre estètica i informació a les fotografies de 

guerra actuals, si el periodisme havia perdut força d’impacte, i si s’havia produït una 

insensibilització a la societat i una normalització del patiment.  

Per tal de poder respondre aquestes preguntes vaig decidir dedicar el mar teòric del meu 

treball a explicar quins eren els factors que afectaven a aquest impacte que la fotografia 

genera sobre la societat. En primer lloc hem pogut veure que en aquest sentit juguen un 

paper molt important la influència dels mitjans de comunicació i les autoritats . Les noves 

rutines productives dels mitjans basades en la immediatesa i els interessos econòmics, 

perjudiquen a la professió i a la qualitat dels seus productes. Com hem pogut veure en 

aquest apartat, situacions com l’acomiadament de tots els fotògrafs de diaris com el 

Chicago Sun Times, fan que la situació de la professió sigui cada cop més precària. Tal i 

com ens han explicat els nostres entrevistats, cada vagada menys, els mitjans donen 

oportunitats a joves fotoperiodistes per anar a cobrir conflictes, i la seguretat i les ajudes 

tècniques o econòmiques per aquests són pràcticament nul·les. Això suposa una pèrdua 

de valor de la professió, que es converteix en un mercat competitiu que busca la gran 

fotografia d’impacte, la gran espectacularitat, per cridar l’atenció, però que aprofundeix 

molt poc en les històries.  

Aquesta mercat de mitjans industrialitzat i competitiu, basat, com ens ha explicat el 

periodista Bru Rovira, en l’espectacle i la banalització dels fets, ens porta a situacions 

com la manipulació, la qual és el segons factor que vaig decidir que era important per 

explicar aquesta evolució. Com hem vist, la manipulació ha afectat al fotoperiodisme al 

llarg de tota la història, des de les fotografies muntades de Iwo Jima i Berlín a la Segona 

Guerra Mundial, fins les imatges retocada, com per exemple la del fotògraf Adnan Hajj, i 

les manipulacions que s’han detectat a certàmens com el World Press foto. A més a més, 

s’ha de tenir en compte la manipulació que no suposa un canvi de la realitat, però la que 

serveix per ressaltar colors, el contrast i en definitiva les propietats de la imatges. Aquesta 

situació hem pogut observar que es troba en una línia molt fina entre el que és correcte i 

el que no, i que pot portar a una espectacularització de la imatge que acabi convertint-la, 

com explicava Susan Sontag, en imatges pròpies del cinema. Si es produeix aquesta 

situació, a partir del que ens han explicat els nostres entrevistats, podríem dir que 

apareixen fotografies que generen un gran impacte visual, però que com explica Bru 

Rovira, enceguen a l’espectador amb el dolor i la catàstrofe que mostren, però no son 
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imatges evocatives, que realment ens sensibilitzin i que ens facin reflexionar sobre el que 

està passant.  

A aquesta situació d’insensibilització a causa d’aquesta possible espectacularitat de les 

fotografies s’hi suma el component tecnològic d’Internet i la digitalització de les imatges. 

Com hem comentat, la tecnologia ha facilitat molt la feina del fotoperiodisme, en el sentit 

que cada vegada és possible fer bones fotografies fàcilment i amb molts pocs recursos. I, 

evidentment, la digitalització i internet ens faciliten molt la feina de compartir aquestes 

imatges.  Això provoca que avui en dia tinguem una allau de continguts exagerada que 

permet molt poc la reflexió i la profunditat en els temes. Com explicava Susan Sontag, 

tenim un “catàleg” de les catàstrofes humanes, que fa que normalitzem el patiment i els 

horrors dels conflictes. A situacions com aquesta s’hi sumen factors com el periodisme 

ciutadà, que com expliquen els quatre entrevistats, és natural i positiu que hi siguin, però 

el problema esta en que no ens podem quedar només en la imatge que pren amb el mòbil 

una persona sobre un conflicte, sinó que un com ha passat això el periodisme ha d’entrar, 

profunditzat i informar amb rigor.  

Aleshores veiem que l’impacte que generen les fotografies de guerra està condicionat 

pels mitjans, les autoritats i els interessos d’aquests sectors, i les innovacions 

tecnològiques, com la digitalització i la transmissió d’imatges per internet, que ens poden 

portar a les imatges manipulades i a la saturació de continguts.  

En segon lloc em vaig proposar observar l’evolució de l’impacte que genera la fotografia 

de guerra a partir dels diferents conflictes que hi ha hagut a la història des de l’aparició de 

la fotografia. En primer lloc hem pogut veure que des dels seus inicis el fotoperiodisme 

de guerra ha estat marcat per la influència de les autoritats i els intents de utilitzar de 

manera propagandística les imatges. L’exemple que hem explicat és el del fotògraf 

britànc Roger Fenton, que està considerat el primer fotògraf de guerra, que va ser enviat a 

la Guerra de Crimea al 1855 per fotografiar els soldats anglesos i exaltar la heroïcitat del 

seu exèrcit. Una situació molt similar és la que va succeir durant la Primera Guerra 

Mundial, i en molts dels conflictes que va haver-hi a finals del segle XIX i a principis del 

XX. Però el conflicte que hem vist que va marcar un abans i un desprès en la història del 

fotoperiodisme de guerra, va ser la Guerra Civil espanyola. On fotògrafs com Robert 

Cappa, van ser els primers en fer una cobertura completa d’un conflicte, ensenyant tots 

els punts de vista, i explicant, amb les seves imatges, els horrors de la guerra. Com he 

observat l’impacte que van generar les imatges de la Guerra Civil espanyola va ser 

internacional, i a partir de la transmissió de les imatges a partir de mitjans com Life, es  

va sensibilitzar a la ciutadania del que es tractava d’un nou tipus de guerra, on també 

patia les conseqüències la societat civil, i que reflectia que podia passar a escala 

internacional. 

Finalment, com hem vist, el que va passar a la Guerra Civil espanyola es va extrapolar a 

un caire internacional provocant la Segona Guerra Mundial, que podríem dir que va tenir 

una cobertura molt més propagandística i manipulada, molt similar al que havia passat a 

la Primera Guerra Mundial. El que va passar és que és va utilitzar la imatge amb la 
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intenció de justificar la guerra, per tal de que la població fes costat als seus exèrcits. Els 

caos més clars de propaganda que hem vist son els de les fotografies de Rosenthal a Iwo 

Jima i de Yavgueni Jáldei a Berlín, on es van muntar les imatges per tal de convertir-les 

en fotografies icòniques de la victòria aliada a la Guerra. A més es més, les imatges de 

soldats aliats ferits o morts, es consideraven tabú perquè podien crear una sensació 

d’incertesa i d’inseguretat envers la guerra sobre la població. Tot i així les imatges de la 

segona guerra mundial van servir per generar un gran impacte, que com hem vist, s’ha 

sabut apreciar a posteriori. En el seu moment les imatges van servir per fer una 

justificació de la guerra, documentar el que passava al dia a dia , i aixecar la moral de la 

ciutadania. Amb els anys les fotografies de la Segona Guerra Mundial han servit per 

veure els horrors que va generar aquell conflicte, i que situacions com per exemple 

l’holocaust nazi, a partir de les dures imatges que se’n van extreure en aquell moment, 

siguin condemnades i no es tornin a repetir.  

El següent conflicte que hem observat és la guerra del Vietnam. La que es pot considerar 

segons molts autors el conflicte millor cobert de la història. En aquest casi si que podem 

concloure que l’impacte que van generar  les fotografies de Vietnam va ser total, ja que 

fins i tot van generar moviments socials i de protesta en contra de la guerra. Els mitjans 

tècnics, la qualitat de fotògrafs com Larry Burrows, Nick Ut, o David Douglas Duncan,  i 

la organització de mitjans i agències com Life o Associated Press, que apostaven per una 

bona cobertura i donaven oportunitats als fotògrafs, van permetre que es produís una 

cobertura completa, on no només s’exaltaven les heroïcitats dels soldats americans i les 

maldats de l’enemic, sinó que, s’explicava el patiment dels exèrcits dels dos bàndols, i 

dels més afectats, la població civil.  

Tot i la bona cobertura que hem vist que es va fer a la Guerra del Vietnam, els conflictes 

següents podríem dir que van començar a suposar un pas endarrere. L’exemple més clar 

hem vist que era la Guerra d’Iraq, on la manipulació i la censura per part del Govern dels 

Estats Units, va ser tant elevada que fins i tot es van arribar a incloure fotògrafs a les 

tropes nord americanes amb la intenció de que documentessin el dia a dia de les tropes, 

però sense ensenyar algunes de les males accions que van portar a terme, el seu propi 

patiment, i ni molt menys el de la població civil. A més a més el conflicte hem vist que 

destaca per les millores tecnològiques que va suposar la digitalització i la transmissió da 

dades via satèl·lit i per internet. Aquestes millores tecnològiques van ajudar als mitjans  i 

professionals que van voler fer una bona cobertura del conflicte a poder difondre les 

seves imatges i denunciar el patiment de la societat civil d’Iraq. Internet va portar però als 

inicis de l’allau de continguts que tenim avui en dia sense filtre i la normalització del 

patiment a causa de la saturació d’imatges. 

Pel que fa els conflictes actuals podem resumir que ens trobem una situació de crisi dels 

mitjans de comunicació, que basats en la immediatesa dels continguts i els interessos 

econòmics cada vegada donen menys cabuda a les bones imatges i a les bones històries, i 

menys oportunitats a nous fotoperiodistes. Provocant així, la precarietat de la professió i 

la impossibilitat per molts d’aprofundir en els tems i treballar de manera que el resultat 
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final pugui generar una reacció empàtica i sensibilitzadora. A més a més, hem vist que 

l’agenda dels mitjans ens marca els conflictes que “existeixen” i els que no, i la fugacitat 

de les cobertures, que acaben un cop es formulen els tractats de pau, ens fa perdre la 

perspectiva i oblidar-nos de les situacions insostenibles de la població civil d’aquest 

territoris.  

Aquest plantejament de periodisme d’impacte, fugaç i amb poca profunditat, és el que 

han defensat els quatre entrevistats que apareixen en el treball, com a causa de la poca 

capacitat d’impacte que té el fotoperiodisme de guerra en la societat d’avui.  

El fotperiodista i videojournalist freelance Ricard García Vilanova ens ha deixat clar que 

el problema és estructural. No tant dels propis fotoperiodistes, o de causes com el 

periodisme ciutadà o l’evolució de la tecnologia, ni tants sols dels mitjans, tot i que 

reconeix que es mouen pels seus interessos i que cada vegada es valora menys la feina 

dels reporters. Però tot i així,  defensa que el problema és social, ja que estem acostumats 

a viure en una bombolla de confort que normalitza el patiment i les guerres, i que 

realment no s’implica fins que un d’aquests conflictes ens toca amb proximitat. Segons 

ell, per arreglar aquesta situació es necessitarien canvis bàsics a l’educació, i que la 

societat reclami aquests canvis.  

El periodista i també fotògraf Bru Rovira, considera que des dels mitjans hi ha hagut una 

banalització de les imatges de guerra, i que ens trobem en una societat on l’espectacle i 

l’entreteniment ràpid predominen, i per tant, el fotoperiodisme es converteix en un reflex 

de la societat. Aleshores  defensa també un canvi estructural, i defensa les històries en 

profunditat i la contextualització de les informacions per poder crear empatia.  

La fotoperiodista freelance Sandra Balsells, presenta una postura similar. Defensa les 

noves generacions de periodistes, ja que considera que hi ha molt talent, però crítica la 

manera com els mitjans i les estructures empresarials tracten aquestes noves generacions, 

que s’acaben veient sotmeses a la immediatesa i la informació sense profunditat.  

Per últim el fotògraf i especialista en edició gràfica Pepe Baeza, també considera que el 

problema no es tant dels fotògraf, ni de la fotografia, sinó d’un mitjans que es mouen per 

interessos i que contribueixen a aquesta insensibilització amb la cobertura fugaç i 

interessada dels conflictes.  

Com a resum i opinió final podríem dir doncs que desprès de tot el que hem analitzat 

podem veure com i ha hagut una evolució negativa pel que fa a l’impacte que generen les 

fotografies de guerra. Tot i que es pot considerar que, estèticament parlant, són més 

impactants que mai, ja que les situacions i els mitjans tècnics així ho permeten, les 

imatges d’avui no tenen la capacitat de sensibilitzar a la ciutadania com per exemple hem 

vist amb la Guerra Civil espanyola o la Guerra del Vietnam. I això, com hem anat 

explicant, es deu a factors com la immediatesa i fugacitat amb la que treballen  els 

mitjans de comunicació, l’allau d’imatges sobre el patiment d’altres persones que ens 

arriben avui en dia, i la poca profunditat amb la que es tracten aquestes imatges, que 
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s’acaben convertint en fotografies d’una massa anònima que pateix, però que el seu 

patiment no es afecta directament, per tant no creem empatia.  

Per tant, com en ha explicat l’entrevistat Bru Rovira, a la pregunta sobre si s’ha 

desequilibrat la balança entre estètica i informació a les imatges de guerra, podríem 

respondre que si, ja que com ell diu, el fotoperiodisme es un reflex de la societat i aquesta 

té una clara tendència a l’espectacle i l’entreteniment banal, i malauradament el 

tractament que els mitjans fan de les fotografies en la majoria de les ocasions es així.  

Podem dir doncs que el fotoperiodisme ha perdut força d’impacte, i  això ha generat una 

insensibilització i falta d’empatia a la població, que com ha explicat Ricard Garcia 

Vilanova, viu aliena al patiment dels altres, fins el moment en el que això ens afecta de 

manera directe.  

Per última doncs, podem dir que el fotoperiodisme de guerra actual té els elements, 

tecnològics i humans, suficients com per ensenyar al món bones històries, que expliquin 

em profunditat el que esta passant i que no només es centrin en el que ens afecta. Tenim 

les capacitats per enfocar els punts foscos i amagats que no se’ns mostren i poder actuar 

en conseqüència, però per fer-ho s’ha de remodelar una sistema mediàtic que es basa en 

els interessos econòmics i no ens els interessos humans. D’acord amb el que expliquen 

els professionals entrevistats, s’han d’explicar les històries amb noms i cognoms, per 

veure que les persones que hi apareixen son iguals que nosaltres, i que es troben en una 

situació en la que no se sap mai si ens trobarem nosaltres. El fotoperiodisme de guerra 

doncs, ha de deixar d’enviar constantment flaixos de dolor aliè, i iniciar projectes que 

serveixin per omplir els diaris d’impacte verdader, que ens faci reflexionar, i que 

realment ens sensibilitzi tal i com el fotoperiodisme ja ha demostrat que pot fer al llarg de 

la seva espectacular història. 
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http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID1010110459A/9116
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/140547/TFG_Sanchez_Cano_Helena_pe_.pdf
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/04/los-que-cuentan-la-guerra-en-siria.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/04/los-que-cuentan-la-guerra-en-siria.html
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2016] disponible a: 

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf 

7. Annex:  

 

7.2.Entrevista sencera a Ricard García Vilanova:  

Perquè vas escollir la fotografia i el video en lloc del text?  

El tipus de llenguatge és diferent, el text és un altre tipus de mitjà que per mi és totalment 

desconegut, sempre he tingut més tendència pel mitja visual.  

En quina situació troba el fotoperiodisme actualment? 

Lamentablement el fotoperiodisme actualment es troba en vies d’extinció. Hi ha un canvi 

comparat en l’època anterior, que jo també vaig viure, fins el 2011 aproximadament. 

Aleshores era molt diferent, els mitjans confiaven en tu, et donaven una sèrie de mitjans, 

tècnics, logístics i de suport, que ara ja no donen. Ara bàsicament ets tu com a freelance 

que has d’anar a les zones de conflicte, treure el material que puguis i tractar de vendre 

les imatges als mitjans, que no sempre les compren, depèn dels seus interessos, de la seva 

agenda informativa.  

Però el fet de ser freelance et dóna més llibertat alhora de treballar?  

Des de la meva perspectiva personal no, en aquest sentit sempre he tingut la mateixa 

llibertat sempre tant si he treballat com a contractat o com a freelance. També és veritat 

que estic parlant de la posició del que és la fotografia. Potser si parlem de text, si que 

trobem un tipus de directrius, orientacions a nivell polític, o econòmic, que poden arribar 

a condicionar l’article final. Des de la meva perspectiva com a fotògraf no, el que si que 

és cert és que els mitjans al final no deixen de ser un negoci.  

T’has trobat amb mitjans que a partir del text, o el peu de foto canvien el significat, 

o el punt de vista de les fotografies que publiquen?  

Jo no m’he trobat mai amb un cas així, perquè també entenc que la fotografia en aquest 

sentit es difícil de condicionar. La imatge parla per si sola, és difícil donar-li una 

orientació que no és. El text sí, perquè al final són paraules, però tant la fotografia com el 

video al cap i a la fi són més clars, i si es produeix algun tipus de manipulació és senzill 

de detectar.  

Treballen diferent els mitjans espanyols o els internacionals? El tractament que fan 

de les fotografies és el mateix?  

La diferencia no està tant en el tractament sinó en els pressupostos. Cada mitjà, aquí i  tot 

arreu, te la seva línia editorial i les seves polítiques, el fet diferencial està en la capacitat 

logística i econòmica que tenen els mitjans, per exemple americans, respecte els 

espanyols, per poder cobrir històries i conflictes. A més de tenir més recursos els utilitzen 

en aquest sentit. Les  televisions sobretot, destinen una gran quantitat de recursos a cobrir 

http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/26/LacoberturadelaguerradeIrak_2_11.pdf
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aquestes històries. Els mitjans espanyols no ho fan perquè simplement no poden per 

qüestions econòmiques, no recuperarien el cost del que els hi suposaria.  

Com ha de ser la bona fotografia de guerra? Quina quantitat d’informació i 

d’estètica hi ha d’haver per ser una bona fotografia?  

La fotografia periodística el que ha de portar per descomptat és informació, sinó no 

serveix absolutament per res. Al marge d’això també és important que no et deixi 

indiferent, que tingui una composició que destaqui sobre la resta de fotografies. Perquè al 

final cada dia hi ha mils de fotografies, aleshores com a fotògraf has d’intentar que el 

lector recordi les imatges, però transmitent informació.  

I com es crida l’atenció de l’espectador amb una fotografia potent sense perdre el 

respecte per les víctimes que estàs fotografiant? 

És molt subjectiu, cada punt de vista és diferent, no vol dir que el teu punt de vista sigui 

millor que el meu ni al revés. Simplement cadascú ha d’aplicar els seus paràmetres, el 

meu per exemple és molt senzill. Mai faig una fotografia que a mi no m’agradaria que em 

fessin, sempre tenint en compte la perspectiva de l’empatia i el respecte. Òbviament estàs 

treballant amb el dolor de les altres persones, són situacions molt dramàtiques i molt 

dures per ells, i això és el que mai has d’oblidar. Tu ets un element extern al que esta 

passant i has  de respectar qualsevol reacció que aquestes persones tinguin en aquest 

sentit. Si un persona et diu que no vol fotos no les hi fas, però normalment en aquest tipus 

de situacions la gent vol explicar el que esta passant. En casos extrems, com per exemple 

a Síria, on la gent vol que tu estiguis allà per explicar el que passa.  

Un cop sobre el terreny com valores quines històries tenen més necessitat de ser 

transmeses?  

Per mi el més important és explicar l’historia de les persones, el que passa és que dins 

d’això hi ha matisos i paràmetres, i lamentablement, moltes vegades les teves idees, o el 

que tu creus que s’ha d’explicar xoca amb els interessos dels mitjans que moltes vegades 

té una altre idea respecte el que estàs fotografiant, a més a més que els criteris informatius 

de cada mitjà també són diferents.  

Com esculls el punt de vista de les teves fotografies? En un conflicte hi ha bàndols 

sempre, com et posiciones?  

En el meu cas ho tinc claríssim, sempre intento donar la perspectiva de les persones més 

desafavorides, que en aquest cas sempre és la població civil. No existeix el periodisme 

objectiu, és una fal·làcia, des del moment que tu entre en un lloc determinat allà hi 

trobem uns actors confrontats, i tu estàs escollint, estàs determinant que vols fer, quina 

infirmació vols donar.  

Pot ser que aquest punt de vista també te’l puguin condicionar  les autoritats, els 

exercits, en definitiva els dirigents dels bàndols en conflicte?  
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Sí, lamentablement aquestes limitacions les tens des del moment en el que tu selecciones 

o tries un bàndol. Per exemple en el cas de Síria, jo hi vaig començar a treballar al 2011, i 

en aquell moment es va començar a treballar des de la perspectiva de la primavera àrab 

que va ultimar a Síria, aleshores en aquell moment es treballava des del punt de vista de 

la revolució del poble. Desprès tot es va desvirtuar i finalment a acabat com ha acabat, 

però en aquell moment el punt de vista era aquell, això em va tancar les portes per fer 

qualsevol altre tipus de cobertura, com la que es pot fer ara actualment des de la part del 

govern.  

Com afecte el periodisme ciutadà a tota aquesta nova situació del fotoperiodisme? 

Perjudica o dóna nous punts de vista?  

En aquest cas sempre explico la mateixa anècdota: Tu vas en un cotxe i veus un accident, 

i hi ha algú ferit ala carretera, aleshores si tens coneixements de primers auxilis tu baixes 

i ajudes, però en el moment que arriba un metge t’apartes, òbviament. Aleshores és una 

mica la mateixa situació, jo entenc que aquest tipus de periodisme ciutadà ha d’existir, 

però, evidentment, si hi ha algú que es dedica professionalment a això, se li ha de donar 

pas. El problema és que, per motivacions polítiques, econòmiques, o el que sigui s’espera 

més d’aquest tipus de periodisme, que no pas pel fet d’enviar un corresponsal sobre el 

terreny i fer les cobertures com les que es feien fa uns anys.  

I les noves facilitats tecnològiques que permeten factors com per exemple el retoc de 

les imatges, com afecten al fotoperiodisme?  

S’ha de saber trobar el límit però d’una manera subjectiva. Jo limito aquest tema al que 

vaig aprendre quan estudiava fotografia, però no hi ha una paràmetre estandarditzat, 

ningú té l’autoritat de dir, a partir d’aquí això no funciona, o no és real, l’únic paràmetre 

bàsic és que no hi hagi una alteració de la realitat, no es poden clonar ni eliminar 

elements, però això ja entre com a norma implícita dins del fotoperiodisme.  

L’allau d’imatges que estem patint avui en dia genera una insensibilització de la 

ciutadania? Es normalitza el patiment dels altres?  

Per descomptat, jo el primer, i a més del fet que vivim en una bombolla. El món no és 

només el que veiem, el 85 o el 90% del món no viu així. La resta del món viu en una 

situació de pobresa extrema, amb situacions de conflicte, i en definitiva una situació que 

no té absolutament res a veure amb les comoditats que tenim aquí.  

A part, la proximitat del problema també influeix, perquè jo entenc que Europa per 

primera vegada s’ha preocupat dels refugiats, però no perquè hi hagi refugiats, que n’hi 

ha hagut sempre, sinó que per primera vegada afecta directament a Europa. Al 2011 quan 

comença la guerra de Síria ja hi havia refugiats, però es ara que arriben aquí quan ens en 

preocupem.  

Al cap i a la fi si un conflicte no ens afecta directament no apareix als mitjans 

occidentals.  
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Exacte, és un tema de proximitat i d’interessos. Amb Síria en aquest moment tenim el 

tema dels refugiats i tenim el tema del DAESH (Estat Islàmic), aleshores es parla 

d’aquest conflicte. Però és evident que hi ha un gran nombre de conflictes oblidats, un 

dels exemple més visibles d’això és amb els atemptats de Brussel·les. Quan es va produir 

l’atemptat tots els mitjans van focalitzar la seva atenció a Brussel·les, però pocs dies 

després es va produir un altre atemptat a un país d’Orient Mitjà, i no se li va dedicar ni 

una dècima part de la cobertura que es va fer amb Brussel·les. Lamentablement és així, 

tenim morts de primera i morts de segona.  

I per un fotoperiodista Freelance és un punt important alhora d’escollir destí que el 

conflicte que es va a cobrir tingui poca cobertura? És una manera de dóna’ls-hi més 

importància?  

És un punt important perquè s’han de cobrir els conflictes que no són tant coneguts, i a 

més a més com a freelance considero que  és absurd anar a cobrir un conflicte on hi ha 

cent fotògrafs més fent la mateixa foto o el mateix article. 

Com vas començar com a fotògraf Freelance als conflictes? 

Va ser una evolució. Jo primer vaig començar fent fotografia humanística, amb temes de 

refugiats. I desprès ja em vaig endinsar en els conflictes, i em vaig especialitzar. Però és 

una opció, no es que sigui ni millor ni pitjor dedicar-te a cobrir conflictes o un altre cosa. 

És tant vàlida la feina de la persona que està a la redacció com la de la persona que està al 

terreny. Jo he decidit especialitzar-me amb això com hagués pogut escollir una altre cosa.  

També s’ha de tenir en compte que la gent es pensa que el conflicte és sempre al cent per 

cent, i no és així, tu pots arribar a un lloc i en funció del temps i de l’espai aquest lloc 

tindrà una variació de la intensitat del propi conflicte, en funció també de la intervenció 

externa, i un gran nombre de factors que determinen aquest punt diferencial. I també serà 

diferent la intensitat segons els països. No és el mateix anar a un conflicte com per 

exemple Síria, per les repercussions que té, que centrar-te per exemple en una altre 

conflicte com podria ser la República Centre Africana.  

I respecte aquesta intensitat, com es fa per mantenir la calma i poder fer bones 

fotografies en moments tant complicats i de tanta tensió?  

Suposo que cadascú serveix una mica pel que serveix. Jo seria incapaç per exemple 

d’estar en un quiròfan i operar una persona a vida o mort. Aleshores això és el que mes o 

menys jo se fer, que et torno a insistir, no es que sigui pitjor ni millor que qualsevol altre 

cosa, però cada persona té un caràcter, unes habilitats o unes característiques per fer un 

tipus determinat de feina. En aquest cas cadascú és vàlid per unes coses i per altres no.  

I arriba un moment que dius prou? Hi ha una edat per deixar-ho o alguna situació 

que et faci allunyar dels conflictes?   

Si, una edat i un context, que pot ser personal, familiar, o mil opcions diferents. També 

pot passar que en un moment determinat estiguis saturat, que no puguis més. L’Edat i el 
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context familiar, per descomptat, són potser els punts més importants en aquest sentit, no 

és el mateix tenir 20 anys, que tenir-ne 30 o que tenir-ne 40.  

I entre viatge i viatge necessites pausa per recuperar-te de tot el que has viscut?  

Depèn de moltes coses. No hi ha un paràmetre, cadascú ho viu d’una forma diferent, 

conec gent que enllaça viatge amb viatge, altres que necessiten una pausa, no hi ha una 

regla establera i depèn del tipus de viatge que hagis tingut.  

Cap a on ha d’avançar el fotoperiodisme de guerra per lluitar contra aquesta 

insensibilització de la societat i crear un impacte real?  

S’ha de sortir d’aquest bombolla en la que estem, i jo el primer, en la qual si no és un 

tema de proximitat no generem empatia, és molt difícil posar-se en la pell i comprendre el 

que passa. No se si t’ha passat alguna vegada que un familiar o un amic et comunica que 

té una malaltia i fins aquell moment tu no erets capaç de generar empatia envers aquella 

malaltia perquè no pensaves que t pugues afectar. Com expliques que algú està morint de 

fam, o que intenta creuar el mediterrani amb una barca amb un deu per cent de 

possibilitats de viure perquè entén que al seu país no pot seguir fen-ho. O com expliques 

que algú mori per una bomba, com pots explicar això si no són experiències que nosaltres 

mateixos vivim.  

Com canviem aquesta concepció?  

És realment complicat, en aquest sentit, crec que el punt bàsic per canviar-ho seria a les 

escoles o l’educació de les persones, i a partir d’aquí la mateixa societat hauria de 

reivindicar aquest tipus d’educació. Només has de veure el tipus de programa que surten 

per la televisió, i les audiències que tenen, i el poc interès que les persones li donen a 

altres temes. O per exemple els suplements dels diaris, si compares els de fa deu anys 

amb els d’ara no tenen res a veure. Ara semblen magazines de publicitat, i no només 

mitjans d’aquí, també els internacionals. S’ha de canviar la base i l’enfocament de com 

fer les coses, però és molt difícil.  
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7.3.Entrevista a Bru Rovira  

La fotografia sense text que l’acompanyi ens pot explicar històries per si sola?  

No cal que la fotografia vagi acompanyada de text en el cas de que tingui context el que 

vols explicar. El que no seria correcte és fer servir fotografies amb un context, per 

explicar altres coses. Per exemple, la Corinne Dufka, era una gran fotògraf que havia fet 

unes fotografies magnifiques a les guerres africanes, molt salvatges, però que 

representaven molt bé el que passava allà. Ella va decidir retirar-se quan va descobrir que 

les seves fotografies eren utilitzades com a gran impacte visual, per la seva potencia, però 

que hi havia un desinterès total per la història que hi havia darrera la fotografia.  

Aleshores aquelles fotografies tenien un us basat en seduir, i cridar l’atenció, però es 

desentenien de la història i de les persones. Un bona fotografia pot anar sense text, però 

les persones que hi apareixen existeixen i tenen una història. És un tema d’equilibris.  

Com es mesuren aquests equilibri? Quan ha de tenir d’impacte i quan d’informació 

una bona fotografia?  

Estem vivint un moment molt opac, on hi ha un excés de l’imatge d’impacte però una 

clara falta de context. I s’hauria de tornar a fer una fotografia que servis perquè el que 

l’observi pensi una mica per ell mateix. Que la fotografia sigui evocativa, que hi hagi una 

història. Que tu mirant allò no et quedis encegat davant del dolor que produeix, sinó que 

desperti un sentit crític. Això canvia molt segons l’època en que vivim. 

Com ha evolucionat l’equilibri d’aquesta balança amb els anys? 

Al llarg de la meva experiència han passat moltes etapes. Per exemple, va haver-hi una 

època que la foto denúncia era necessària inclús cruel. Com per exemple l’època de 

Somàlia, on Natchwey va fer unes fotografies brutals sobre la fam que passava la gent 

d’aquell país. Sense aquelles fotografies no ens haguéssim  cregut que allò passava. Un 

altre exemple claríssim és el de l’holocaust i el nazisme. Sense les fotografies dels camps 

de concentració encara hi hauria un debat en aquest moments. Hi ha moments de la 

història que la foto denúncia és una força molt important i és necessària. S’ha de posar a 

la gent davant de la realitat, encara que aquesta sigui crua. Ara estem en una etapa 

diferent. El que ha passat és que el món del periodisme ha agafat una forta tendència cap 

al món de l’espectacle , i l’emotivitat desenfrenada, bàsicament, per motius comercials, i 

ha fet un us improcedent, fals i manipulat d’aquest tipus d’imatges. Aleshores, les 

imatges es manipulen perquè es fan servir només amb uns interessos comercials, i perquè 

es desinteressen per les persones, això fa que la persona davant de les fotografies no 

pensi.  
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El públic que rep aquestes imatges s’ha insensibilitzat completament?  

Exacte, hi ha una banalització del dolor. Per exemple, les fotografies de Salgado sobre les 

migracions a Etiòpia són una meravella de treball, totes aquelles imatges d’una massa 

humana caminant, són grans fotografies èpiques. Però allò fet per fotògrafs que ho farien 

passar per uns nivells estètics excessius seria una falsificació. El fotògraf sempre ha de 

tenir aquesta obsessió pel rigor periodístic, ha de tenir en ment que està treballant amb la 

gent i està fent informació. Ha de tenir en compte que està en un món on passen coses, tu 

no pots anar a fer fotografies a la guerra e Síria per aconseguir grans imatges que 

impacten molt al lector i prou. Has de tenir present que estàs en una història. Els 

fotoperiodistes de guerra actuals el que més els hi preocupa és que les històries que ells 

estan vivint i que intenten explicar de la millor manera possible tenen un tracte públic 

manipulat i que només serveixen vendre més diària i pel morbo. Aquesta és una 

preocupació permanent del fotògraf, no només fer la fotografia de la víctima, com per 

exemple podria ser un nen morint, sinó fer un seguiment de la família,  casa seva, en 

definitiva, elements que ajudin a construir una història. El bon fotògraf sempre busca la 

humanització del que ensenya i desprès la denúncia. S’ha de buscar l’equilibri per trencar 

el morbo. 

Hi havia una fotògrafa que vaig veure en una exposició a Roma que ensenyava escenaris 

de la segons guerra mundial però buits, sense persones, una fotografia d’un bosc per 

exemple. Al primer moment vaig pensar que allò era una porqueria, però desprès vaig 

veure que la seva intenció era trencar amb un tipus d’imatge sobre la qual s’havia fet un 

tractament molt banal, i tu mateix t’havies d’imaginar les figures. Un altre exemple 

podria ser el del pintor Paul Klee, que va començar a desfigurar el que pintava i a fer 

quadres blancs, perquè estava fart d’un formalisme que havia perdut precisament la 

dimensió pictòrica.  

Per evitar aquest insensibilització el fotògraf sempre ha de tenir en compte el 

component ètic aleshores?  

Clar, perquè el fotògraf esta vivint allò en primera persona, té una escala humana, això no 

es pot convertir en una foto de Coca Cola. Hi ha hagut intents de fer “publicitat” amb les 

fotografies de guerra. El tema de la manipulació per exemple és sagrat. Hi ha hagut 

diversos acomiadaments als diaris perquè hi ha hagut gent que exagerava per exemple un 

bombardeig.  

S’ha de tenir en compte el component tecnològic amb la manipulació no? Cada 

vegada és més fàcil canviar la realitat.  

És la gran lluita, nosaltres hem de ser veraços. Hem de presentar materials que siguin de 

veritat. Però avui hi ha una virtualitat sobre la informació permanent. Arriba una moment 

que la realitat es deforma tant que els fotògrafs queden en un punt mig sense saber on 

tirar. La realitat no és aquesta espectacularitat de la publicitat o de la imatge manipulada. 

Amb imatges d’Àfrica per exemple, el propi terreny, els seus colors, els seus paisatges, la 

seva gent, ja et donen una elements per fer unes fotografies amb uns colors espectaculars. 
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Però tot això en photoshop encara s’exagera més. Arriba un moment que els personatges 

semblen models, i no pot ser, s’han de seguir unes normes, com per exemple les de 

Cartier Bresson.  

I a part dels propis fotògrafs els mitjans manipulen les imatges? No només la imatge 

en si, sinó la informació que porta, a partir del peu de foto o el text.  

És així. És l’exemple que t’he donat abans per exemple de la Corinne Dufka, una 

fotògrafa que estava fent bones fotografies, i els mitjans li van donar un us totalment 

desmesurat. Totes les persones que surten a la fotografies han de tenir nom. Perquè hi ha 

una manera d’observar la gent que té problemes al món com si fos una espècie de massa 

anònima. Això és una visió molt colonialista des del nostre punt de vista. Quan es rescata 

una pastera amb refugiats, cadascun d’ells té un nom i una història al·lucinant. Ens hem 

d’acostar el màxim que puguem a això.  

Aleshores el fotoperiodisme de guerra no ha perdut força d’impacte, ja que les 

fotografies són cada cop més espectaculars, sinó que potser a perdut un punt de 

veritat?  

Ha perdut capacitat de narració. L’escala humana de les coses. Els grans fotògrafs 

històrics eren gent amb una credibilitat i una estètica concreta dins el món del 

fotoperiodisme de guerra, tots aquests fotògrafs t’acompanyaven amb la seva mirada. 

Això s’ha perdut en el món d’avui, som massa competitius, i una de les garanties de la 

qualitat és la veu pròpia. Quan tu llegeixes un determinat autor o periodista el reconeixes 

i et mereixen una credibilitat. I això amb fotoperiodisme ja no passa, cada cop ni ha més i 

es reconeix menys de qui és l’obra per tant no hi ha tanta credibilitat. Tots els girs estètics 

que pugues fer un d’aquests grans autors històrics t’agradava perquè entenies perquè ho 

feia, i el seguies. Avui en dia la singularitat del periodista s’ha perdut. Tothom te un 

carnet que diu pel mitjà que treballa i per tant per qui està subvencionat i per tant de que 

no parlarà malament. Tots anem amb una etiqueta, i això fa que el lector es confongui 

també. Els fotògrafs d’abans eren més lliures. 

Perquè el mitjà afecta molt a la manera de treballar del periodista?  

Si, ara et desplaces a segons quins conflictes i sembla un plató. El món no és adonar-se 

que de cop hi ha un setge a Sarajevo i que vagin tres mil periodistes allà i només mirar 

Sarajevo, i resulta que una mica més avall també estant passant coses. I quan acaba la 

guerra es tanquen els focus, i la gent marxa cap a un altre plató. El món és molt més 

variat, i el periodista ha d’estar a Sarajevo, però també ha de tenir una visió més global i 

buscar els temes que ell creu que son interessants. Hi ha moltes manera de posicionar-te 

en el món, un periodista és una barreja de moltes coses, més informador, més aventurer, 

més investigador, tots tenen la seva singularitat. I tot això es perd molt en el sistema 

industrialitzat d’ara.  Perquè ara tots marxen cap a Idomeni, que s’hi pot anar, però s’han 

de buscar alternatives, i que respongui a la personalitat i el gènere de cadascú.  
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I com es lluita aquesta focalització dels temes, com es poden donar a conèixer 

aquells conflictes més oblidats?  

El que no t’afecta és difícil de col·locar. Això es una llei establera a la informació, un 

lector de Barcelona si li expliques una notícia de l’Hospitalet s’interessarà, però si ni 

expliques una de Madrid ja no tant. La proximitat per interessar-se de les coses es 

evident, el que passa és que els periodistes tenim la obligació d’ensenyar el conjunt del 

món, i veure els llocs que hi ha foscor. Hem de posar la llum allà on menys n’hi ha i que 

la gent es preocupi d’això, però és un treball que s’ha de fer, quedant-te només en els 

punts de llum això no es soluciona, això no és fer el nostre ofici. El nostre ofici consisteix 

en descobrir, ensenyar, i posar la llum allà on ningú mira. I sobretot parlant d’una visió 

humanista global, on em sembla una injustícia que no es parli dels conflictes oblidats i 

dels mecanisme que produeixen aquest oblit.  

I perquè ha augmentat tant el nombre de fotoperiodistes? Perquè hi ha tanta gent 

que agafi la càmera i marxi cap a Idomeni o els principals punts de conflicte?  

Perquè és molt èpic. Primer de tot perquè és una narració simple. És molt més fàcil fer 

Idomeni amb fotos que amb text. A més la narració llarga està en desprestigi i costa molt 

arribar al fons de les coses. A més a més, la fotografia i la imatge en general tenen uns 

resultats tècnics immediats brutals. Avui en dia qualsevol persona pot fer una bona foto. 

Amb el digital la llum ha canviat completament, abans havies d’esperar l’hora del dia, el 

moment just, etc. Era tot un treball d’observació, d’espera. Cartier Bresson per exemple 

amb la mítica imatge del salt sobre d’un basalt, allà hi trobem un temps d’espera i 

paciència que ara ja no es dóna.   

La tecnologia ha banalitzat la feina dels fotoperiodistes?  

Sí,  ho ha convertit en un discurs que surt més, que es ven més. Un periodista li serà més 

fàcil que admirin les fotografies que ha fet que no pas que li llegeix els textos. I avui en 

dia hi ha aquest punt de conformisme. Desprès també hi ha els fotògrafs de raça, 

evidentment. Això és com la música, hi ha una gran quantitat de música industrial, però 

un dia apareix un músic que destaca sobre tot això, perquè té talent. En el fotoperiodisme 

d’avui en dia hi ha molt poc talent verdader, n’hi ha, però són pocs. És un talent molt 

especial, basat en la mirada i l’instant, que no es pot reflectir millor amb cap altre 

llenguatge que no sigui la fotografia. Un bon fotògraf et fa un foto i el que mostra en ella 

no es pot expressar millor en cap altre llenguatge. Avui en dia tu agafes totes les imatges, 

que en vídeo impressionen més potser, però al final les coses que la gent veu ja les té el 

cap i caben veient el que ja esperaven veure . Però el fotògraf que aconsegueix captar per 

exemple la mirada d’una dona enterrant al seu fill, captar aquell instant és el que et fa bon 

fotògraf. D’aquest última n’hi ha molt pocs, dels primers n’hi ha molts. La fotografia del 

nen a la platja per exemple, és una foto document, però no és una bona foto en aquest 

sentit, no és una fotògraf que et dona una visió del món. S’ha de saber diferenciar entre el 

que és la informació i el que és el llenguatge de la fotografia, per agenollar-te i dir, ostres, 

quina foto.  
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La bona foto no només ha de impactar doncs sinó fer pensar?  

Si, i ser diferent a la resta. Hi ha milions de fotografies sobre la caiguda del mur de 

Berlín, però la que aconsegueix, només amb una sola imatge, sintetitzar la situació, aquell 

és un gran fotògraf. La fotografia pot tenir un sentit icònic, de la màgia del moment, que 

a vegades es produeix o no. La informació s’ha de treballar, igual que un text, la 

fotografia també. És pot fer un bon text tant estant a Ruanda com estan al barri Gòtic, i 

amb la fotografia passa el mateix. Hi ha un treball d’observació i una manera de mirar 

creatives, tu fotografies alguna cosa que esta passant, però ho fas d’una determinada 

manera. Darrera la fotografia, darrera la càmera, hi ha més coses, com poses la càmera, 

on la poses, on mires, etc. En aquest sentit és fals que un fotògraf no necessiti d’una 

formació intel·lectual o artística, per abordar el món.  

Aleshores cap on ha d’avançar el fotoperiodisme per sortir d’aquesta situació i 

trobar l’equilibri? 

Els periodistes som un producte de la societat que vivim. I en la societat que vivim s’ha 

trencat el diàleg amb el coneixement. Estem en una societat de l’entreteniment, de 

l’emoció fugaç, de la banalitat. Els periodistes formem part d’això. Per tant, totes les 

fragilitats que te avui el periodisme, que són moltes, són les de la pròpia societat, sobretot 

l’occidental. La societat ha deixat de pensar,  jo diria que esta de vacances entretenint-se 

fins a la catàstrofe final. Perquè estem anant cap a un model insostenible, marcat pel 

capitalisme, que ens diu que el consum ens portarà a la glòria. I només volem que tenir 

coses, i tot el que tenim ens fa descontents,  volem tenir el que no tenim. Això és com si 

poses a un nen a una planta del Corte Inglés plena de joguines i aquest nen so serà feliç 

allà, perquè no te mans per agafar tot el que veu. En el periodisme passa el mateix, hi ha 

una ansietat del discurs, que fa que no ens entretinguem en fer un projecte propi. Estem 

envoltats d’una ansietat competitiva, no generem discurs. Som víctimes d’una societat 

que consumeix sense parar. I lo divertit és que tenim ansietat per ser així, per consumir a 

aquesta velocitat, i això ens fa infeliços. Els periodistes podríem ser molt feliços, en el 

sentit de tenir una vida molt interessant, perquè hi ha moments molt durs, però tens una 

vida interessant, has decidit viure el món de la teva època en directe, és fantàstic. Però si 

tot això no et gratifica, no et fa créixer, no et fa comprometre, no et fa interessar pel món, 

no serveix de res.  

És un regal de professió, però com ve dius, hi ha moments molt durs, com et 

recuperes de tot el que veus pel món?  

És molt complicat, però és el joc que jugues. És el mateix que si ets esportista d’elit, que 

pots tenir lesions o que quan tens cinquanta anys i estàs al sofà et fan mal els genolls. 

Doncs a nosaltres ens fa mal l’ànima, el cor, els pulmons, tenim totes les senyals, internes 

i externes, d’una vida que te riscos, però que és el que és. Som l’experiència física d’una 

passió intel·lectual i això té un preu, però és per on has de passar. Pot ser que a la meitat 

del camí et vingui de gust plegar, també es pot fer.  
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A més aquí entra el component personal, de la família o el context de la gent que 

t’envolta 

Exacte, hi ha periodistes que quan construeixen una vida sòlida familiar es retiren. Però 

n’hi ha que no, n’hi ha que pensen que l’estabilitat que et dóna una vida sòlida establerta 

et permet desestabilitzar-te mentalment anant a veure situacions límit com pot ser una 

guerra.  

 

Ha d’haver-hi un canvi estructural de la societat per què el fotoperiodisme torni a 

tenir l’impacte que tenia abans?  

Com més humà ets, més t’interesses per la fragilitat humana. Ara vivim en una societat 

que la persona fràgil, més aviat molesta. I això és un tema educatiu. Els sistema escoltar 

competitiu empresarial que tenim, on trepitjar el cap del que tens al costat et fa tirar 

endavant, i avancem sobre la gent enfonsada és horrorós. Tal i com esta muntat tot com 

t’interesses pels refugiats? Des d’un punt de vista objectiu hi ha un desinterès perquè et 

venen a baixar l’economia, ens presenten una situació d’amenaça. I precisament hauria de 

ser el reves, el gran repte dels que tenim, hauria de ser sostenir els que no tenen. En 

aquest cas el periodisme conscient és un periodisme de sostenir la gent que pateix, d’estar 

al costat dels que ho necessiten. El món és insolidari, però crec que des de la política i el 

control. La societat està xocant amb uns polítics que no donen sortida a les coses que la 

societat reclama. Si fas una enquesta la gran majoria de la població et respondrà que si 

que s’han d’ajudar als refugiats, però els nostres governs fan tot el possible perquè això 

no es produeixi.  

I pel que fa al periodisme ciutadà, també molt relacionat a l’evolució de la 

tecnologia? Com s’adapta el fotoperiodisme a factors com aquest? 

És una situació que està bé, perquè tothom té dret a voler comunicar el que passa en un 

lloc. Però no pot passar mai per sobre de lo altre, la vida d’una persona és complicada és 

complexa, i s’ha d’explicar bé. No podem enfrontar les dues idees, s’ha de conviure amb 

aquests nous factors, El problema és la jerarquia de tot això i que tot això signifiqui 

oblidar la història i el temps. Cada conflicte, per exemple els refugiats,  te un temps, són 

part d’un problema actual però formen part d’una història que te temps, un inici d’una 

guerra, un futur etc. I tot aquest temps necessita una narració molt diferent, i la 

complexitat humana. I al final la pregunta és molt senzilla, si tu et lleves el mati i et diuen 

que ha caigut una casa al carrer Balmes, i no t’expliquen res més, tu t’interessaràs per 

allò? Necessites una informació, que t’expliqui amb detall que el que ha passat.  

Curiosament el periodisme és una eina que te la societat per dialogar entre ella, i això 

s’ha perdut. La fragilitat de la democràcia d’avui i la dificultat per que hi hagi debat, i 

inclús que la gent jove trobi el desllorigador d’aquest capitalisme salvatge, és degut a que 

el diàleg és de molt baixa qualitat. Ha quedat tot en els impactes, la ideologia per si sola 

es converteix en simplement crits. Ha de ser una ideologia basada en possibilitats de 
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canvi, ha de tenir un arrelament en els problemes, i el periodisme ha d’incentivar aquest 

debat, perquè el periodisme és la veu de la gent. Els periodistes no som els que parlem 

sinó els que fem parlar. I quan aquest debat és tant baix, la societat es col·lapsa i li costa 

molt tenir idees. Si la societat és fràgil el periodisme és fràgil. Per solucionar problemes 

complexes es necessiten idees complexes i amb els inputs d’informació o és suficient. El 

problema del canvi climàtic un twit no el pensa. 

 

 

7.4.Entrevista sencera  a Sandra Balsells  

 

Perquè vas decidir explicar històries a partir de la fotografia que no pas amb text?  

La meva entrada en el món de la fotografia va ser molt per atzar. Mentre estudiava la 

carrera vaig decidir estudiar una altre cosa a part de la carrera que es decantava més cap a 

la fotografia. Però realment no em vaig plantejar dedicar-me a la fotografia fins que vaig 

acabar la carrera al 1989 i me’n vaig anar a viure a Londres, perquè era un moment 

d’inflexió a la meva vida. Allà vaig començar a estudiar un postgrau i va començar a ser-

me més fàcil començar a manegar-me amb la càmera que no pas amb el text. Tot i que 

amb els estudis que fiem allà havies de dominar tots els nivells, vaig decantar-me més per 

la fotografia. Que al final s’ha acabat convertint en l’àmbit que més m’interessava.  

Com valores la situació actual amb la que es troba el fotoperiodisme avui en dia?  

Des del punt de vista de producció és estratosfèric, millor que mai. I les noves 

generacions del nostre país ho estan demostrant. Ara bé, el fotoperiodisme en l’àmbit dels 

mitjans de comunicació clàssics, un desastre. El que era el canal natural de difusió de les 

històries fotoperiodístiques ha deixat de complir aquesta funció. El tema és, una gran 

generació de gent treballant molt bé, i una enorme dificultat per vendre als mitjans de 

comunicació aquests continguts. I sobretot mitjans d’aquí, perquè els valors més potents 

que tenim en aquest, tots estan treballant per mitjans de fora.  

A partir d’aquí apareixen situacions com l’augment del nombre de freelance i cada 

vegada menys contractats? 

Des del punt de vista del negoci dels mitjans de comunicació hi ha interessos que no son 

pròpiament del món del periodisme i això ha provocat una inestabilitat i una precarietat 

laboral brutal. Per tant, avui en dia la única via d’obrir-te camí és agafar la motxilla i fer 

els teus propis temes. Realment així és com comença tothom, jo he estat freelance tota la 

vida, i els inicis són complexes, durs i llargs. Però si tens vocació i passió endavant i 

atirar milles.  

A més el fet de ser freelance et dona més llibertat respecte els mitjans? 
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És la gran avantatge, és un luxe poder treballar els temes que realment t’apassionen i 

t’interessen. No vol dir que de tant en tant, inclús sent freelance, agafis encàrrecs que 

potser et queden més lluny, però quan es reben encàrrecs d’aquest tipus també tels pots 

prendre com un repte. La dificultat d’entrar en un món que no coneixes, o que no és ven 

bé el teu, es converteix en un repte. Però sí, la gran avantatge del freelance és poder triar 

les temes  i sobretot marcar-te tu els tempos de les coses. Per fer un bon projecte 

necessites temps, i en el món dels mitjans de comunicació no en tindràs mai, t’ho has de 

muntar per compte teva.  

I quan treballes com a freelance, i també en els mitjans, per fer bones fotografies 

s’ha de combinar i aconseguir l’equilibri entre informació i estètica. Com ho 

aconseguim?  

 No hi ha percentatges, però combinar els dos elements és la clau. El que està clar és que 

nosaltres documentem el món, documentem la realitat, per tant la part informativa és 

bàsica. Però juguem amb un llenguatge que te una vesant plàstica i estètica que hem de 

saber utilitzar. El bon fotoperiodisme és això. Per això no m’agrada entrar en aquestes 

classificacions de fotografia documental o fotografia artística. Hi ha treballs 

fotoperiodístics que són pures obres d’art, i la història de la fotografia ho demostra.  

Però els mitjans no han volgut exagerar aquesta estètica? Generar molt impacte i 

espectacularitzar, però obviant les històries?  

Sí però això a vegades no és un problema ni de el que fa la foto ni del mitja moltes 

vegades, és un problema de la societat. És a dir, la manca de sensibilitat o conscienciació 

davant de moltes imatges, ens hauria de fer reflexionar sobre la indiferència amb la que 

vivim molts drames. El que està passant avui en dia a les fronteres europees amb els 

refugiats,  és un exemple palpable,  què necessita la societat perquè reaccioni?  El 

fotògraf fa la seva feina, l’informador fa la seva feina, són els mitjancers. Ara bé, no 

podem pretendre que allò provoqui grans canvis a la societat, estaríem en un altre nivell 

de discurs.  

Si parles d’impacte considero que hauríem d’estar bombardejant constantment els mitjans 

amb fotos d’impacte. El que estem vivint en aquests temps, i no només parlant de la crisi 

dels refugiats, Àfrica és per exemple un continent oblidat, a l’Amèrica Llatina la 

violència és brutal , necessita molts més impactes, i que la gent ens posem al dia de lo 

malament que esta al món, i la fotografia és una eina per fer-ho.   

A partir de la teva experiència professional al llarg de tots aquests anys com ha 

canviat la manera de fer fotografies de guerra?  

La dificultat de buscar-te la vida, de vendre els materials, i rendibilitzar els viatges, això 

no ha canviat. Però potser si que s’ha dificultat més l’accés dels fotoperiodistes a certs 

epicentres informatius. Per tant hi ha una greu restricció del dret a la informació. El tema 

de les tarifes també ha canviat. Fins ara es podia anar sobrevivint en aquest món tant 

complicat però amb unes tarifes dignes, correctes, però el que s’està pagant avui en dia és 
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una vergonya. I també han canviat molt les oportunitats. La gent de la meva generació 

vam tenir unes primeres opcions, un primer mitjà que apostava per tu, que et permetia fer 

el primer reportatge, i anar començant en aquest món. Avui en dia els mitjans de 

comunicació no donen aquestes primeres oportunitats. Per la gent jove això és un 

problema. En definitiva, o tens molt clar en el món que et fiques, o millor fer una altre 

cosa.  

I com condicionen els mitjans a la teva manera de fer com a fotògraf?  

Jo sempre he treballat a la meva manera, s’hi interessa als mitjans molt bé, i sinó també. 

Tots tenim molts reportatges que en el seu moment no hem pogut vendre. I si han sigut 

treballs d’encàrrec no he rebut grans consignes. I alhora de publicar  si que és una mica 

de debat i de consensuar com ho fem i què posem amb els editors i dissenyadors. Aquí si 

que has de pactar, però imposicions afortunadament jo no les he tingut mai.  

I no t’has trobat en situacions que un cop publicades les fotografies és canviar la 

informació a partir del text o el peu de foto?  

Jo afortunadament no, però perquè superviso molt la meva obra.  Però i tant que passa. 

Sobre tot quan estàs col·laborant amb agències, per exemple quan treballava als Balcans 

jo m’adreçava a AP, Reuters, i EPA, i ells et compraven les fotos, que entraven a la xarxa 

i podien publicar-se a no saps quants diaris, que el diari desprès manipuli un peu de foto 

és que ja hem perdut el control, però això no hauria de passar.   

Parlaves de com limiten l’accés als periodistes les autoritats, els exercits, etc. Com 

afecta això a la feina dels fotoperiodistes en un conflicte avui en dia?  

És una de les grans dificultats. S’ha de tenir en compte que un informador és un 

personatge incòmode, aleshores hi ha dues vies per posar-te traves. La restricció de 

l’accés per una banda, que es poden trobar plans B per accedir-hi. I per altre banda es pot 

caure en les maquinaries que hi ha molt ben organitzades en l’àmbit de la propaganda. La 

Guerra de Croàcia per exemple a l’any 1991 va ser un exemple, com el govern de 

Touchman va posar en marxa una maquinaria propagandística brutal en la que van caure 

molts periodistes, que van començar a informar de la guerra en sentit de bons i dolents. 

Desprès a mesura que van anar avançant les altres guerres balcàniques es va veure que 

allò no era així de cap manera. Per tant, un ha de ser bastant conscient del que fa i bastant 

llest per saber que sempre hi haurà gent que intentarà perjudicar-te.  

Ja que parlem de bons i dolents i de blanc o negre, com decideix un fotògraf sobre el 

terreny quin punt de vista vol donar del conflicte?  

Hi ha un punt de vista que és innegable en qualsevol informador que estigui mínimament 

sensibilitzat, que es el de intentar mostrar, denunciar i informar de la situació dels més 

vulnerables, que normalment sempre és la població civil, sigui del bàndol que sigui. I en 

els meus treballs sempre intento mostrar les dues parts del conflicte, perquè una mare 

amb un nadó és tant víctima d’aquests conflictes sigui sèrbia, albanesa o musulmana. 
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Aquest punt de vista és el que ens hauria de guiar en aquest tipus do cobertures. Síria, i la 

crisi dels refugiats són bons exemples avui en dia. Ara bé que des d’un punt de vista més 

intel·lectual pots tenir les teves simpaties més per uns o per uns altres, també es cert. Ara 

bé, la cobertura ha de ser molt honesta, què no imparcial, ja que tots tenim el nostre 

bagatge cultural o  ideològic, per tant la imparcialitat no és fàcil d’assolir. Ara bé, si fas 

un cobertura honesta, crec que tens el 90% guanyat.  

I com treballem en el terreny amb les persones. Estan vivint moments molt durs, 

molt dramàtics, com es fa per no perdre el respecte per la persona mentre se l’està 

fotografiant?  

Jo sempre dic que una fotografia no es fa si no tens el permís de la persona que a la que li 

vols fer. Però això en un sentit molt ampli, moltes vegades tu no intercanvies ni una sola 

paraula amb la persona que estàs fotografiant, aleshores saps que tens permís amb un 

gest, un mirada, etc. Jo crec que si el fotògraf treballa amb discreció i respecte, pot fer 

pràcticament el que vulgui, la gent és infinitament més generosa del que ens puguem 

imaginar. Ara bé, és veritat que un ha de saber com moure’s sobre el terreny. No és el 

mateix cobrir un funeral, amb una situació de conflicte, on potser convé treballar amb una 

òptica més de teleobjectiu i a distància, hi ha altres situacions on físicament pots estar 

molt més a prop.  Has de saber molt bé fins on pots arribar, però la generositat de la gent 

és desbordant, perquè per ells la presència dels informadors es molt important, es l’única 

manera que tenen de donar a conèixer el que els hi passa, de denunciar-ho. Per exemple, 

la feina més maca que he fet mai, i amb diferència, va ser el documental Retrats de 

l’Ànima, on vaig retrobar protagonistes de les guerres que jo havia fotografiat, i em vaig 

dedicar a buscar-les molts anys desprès. I els mateixos testimonis ho van constatar, en 

una família albanesa els hi vaig portar moltíssimes fotografies i em deien tota l’estona lo 

important que era per ells això, ja que havia immortalitzat l’episodi més dramàtic, però 

alhora més important de les seves vides. Això et fa adonar que és molt important que el 

periodista estigui a aquests llocs.  

Ens falta conèixer més a les persones que apareixen a les fotografies? No veure-les 

com una massa anònima que pateix i prou?  

Sí, perquè podem funcionar a base de flaixos, impactes, o intentar aprofundir, que jo crec 

que és una de les coses bàsiques del periodisme. La gent no és anònima. Si nosaltres a un 

peu de foto posem el nom, la situació, i en definitiva les circumstàncies de la persona, es 

crea un procés d’empatia infinitament major. El problema és que el món de la informació 

viu a cop d’immediatesa, estàs produint fotos i immediatament les has de transmetre, no 

hi ha temps perquè a vegades la gent pugui treballar en condicions. Jo en el meu cas vaig 

al meu ritme, però les persones que estiguin treballant en una agència o un mitjà de 

comunicació, la pressió temporal es brutal. Hem de crear un sistema d’empatia i 

transmetre que aquella persona és igual que nosaltres, i que té els mateixos somnis i 

anhels.  
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A més s’han de tenir en compte els conflictes que no apareixen en els mitjans, que 

simplement els obliden i passen a no existir per la societat. Com decideix un 

periodista Freelance quins conflictes cobreix?  

Normalment es funciona a base de l’actualitat. En el meu cas per exemple si vaig 

començar a treballar a l’antiga Iugoslàvia al 1991 va ser una mica per l’atzar, perquè la 

informació es comença a generar al cor d’Europa a partir de la desintegració del país i la 

primera guerra. Per tant a mi seguir els temes d’actualitat m’ha interessant sempre molt. 

Ara bé, si parlem avui en dia sobre què esta provocant la crisi dels refugiats veurem que 

es produeix a partir de les guerres de Síria, Afganistan i Iraq. Però s’ha de tenir en compte 

que no només existeixen aquests epicentres. En el meu cas per exemple, per la meva edat, 

la meva situació, ja no m’interessa anar a aquests punts centrals de conflicte, a més ja no 

puc competir amb ningú dels fotògrafs que hi ha actualment. Aleshores intento centrar-

me en punts col·laterals de tot allò. Per exemple, quan jo vaig començar a treballar el 

tema dels refugiats vaig decidir fer-ho a Lampedusa. Perquè? Perquè es tracte d’una 

petita illa al mig del no res de la mediterrània amb una població de, aproximadament, 

cinc mil persones, que estan rebent un flux migratori brutal. En aquell moment allò estava 

passant a Europa i la premsa espanyola no donava informacions sobre això. I aprofitant 

les meves circumstàncies personals i veient aquesta desinformació  vaig decidir treballar-

ho.   

El problema esta potser en que els mitjans no aposten per aquestes situacions més 

allunyades dels focus d’informació principals i que per tant és molt difícil vendre 

aquest tipus de material?  

Sí per descomptat, com et comentava el treball més maco que he fet mai va ser el de 

reunir a les persones que havia fotografiat en els conflictes dels Balcans per el 

Documental Retrats de l’Ànima. A part del documental per televisió, vaig fer una peça 

amb el text i les fotografies, i ho vaig oferir al Pepe Baeza que en aquell moment era 

l’editor gràfic del Magazine de La Vanguardia. Si l’editor d’aquell moment no hagués 

estat ell, o jo ho hagués portat a una altre mitjà, possiblement aquella peça no s’hauria 

publicat. Perquè era molt difícil de vendre, perquè era un conflicte oblidat. Per sor el 

Pepe va aportar molt per aquella història. Resulta que un mesos desprès el reportatge va 

guanyar els Premis Ortega y Gasset com a millor tasca informativa de l’any.  Per mi 

casos com aquest són una bogeria absoluta. Un reportatge que premien com el millor de 

l’any  i amb molta facilitat s’hagués pogut quedar en un calaix. I situacions com aquesta 

passen. I això vol dir que els criteris informatius s’haurien de revisar molt. S’han de fer 

tasques de seguiment, es firmen els tractes de pau i pels mitjans la guerra ha acabat. Fa 

vint-i-cinc anys que es va acabar la guerra de Bòsnia i si avui en dia hi vas veuràs la de 

problemes enquistats des d’aleshores que hi ha allà.  

I moltes vegades s’aplica la norma aquesta de que si és un problema que no ens 

afecta directament a nosaltres no l’ensenyem  
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Quanta gent està treballant a Àfrica? Quants mitjans de comunicació tenen corresponsals 

Àfrica? I els que hi ha són tots Freelance amb un voluntarisme i una dedicació brutals, 

però cobrant i sobrevivint molt malament.  

Tot i les dificultats que veiem hi ha pels fotògrafs de vendre els seus continguts i 

sobreviure el nombre de reporters en els últims conflictes ha augmentat molt, 

perquè? 

Bé, als anys setanta amb la guerra del Vietnam i de Cambotja allà i anava tothom, i ja hi 

havia un gran nombre de fotoperiodistes. Però si que és veritat, que un factor que potser 

ha fet que es visualitzi més la gent treballant sobre el terreny, és que tecnològicament tot 

és més senzill. Avui en dia pots fer un bon documental amb una sola persona, si saps 

utilitzar molt bé totes les eines. Últimament apareixen molt bones peces fetes amb molts 

pocs mitjans, perquè la tecnologia ho simplifica. Abans això era impensable, la 

tecnologia ens ha facilitat molt la feina, es pot fer de tot amb un equip i un ordinador, ara 

bé, t’has de formar permanentment i ser molt bo.  

La tecnologia ens porta a més a situacions com el periodisme ciutadà a les quals els 

periodistes ens hem d’adaptar. Com s’ha de conviure amb factors com aquest?  

 Aquest tema s’ha de desmitificar una mica. Si tu mires els mitjans clàssics molt poques 

fotos venen fetes per ciutadans, el percentatge és mínim. Però això no és incompatible 

amb que si tu per exemple et trobes a París el dia dels atemptats, i tens un mòbil ho 

puguis documentar. Esta molt bé que es pugui fer això. I si un document d’aquest tipus 

acaba als mitjans de comunicació cap problema. Però crec que ha de ser en situacions 

puntuals, on la premsa no hagi pogut arribar. Però insisteixo que si mirem la premsa 

diària d’avui per exemple, la repercussió és mínima.  

Vista la situació amb la que es troben els fotoperiodistes de guerra avui en dia, una 

persona que vol començar que ha de tenir clar?  

Per cobrir qualsevol tema i per dedicar-te a quest ofici en general, has de tenir un interès 

que vagi molt més enllà de la feina. Jo entenc el fotoperiodisme per la recompensa de 

vivència que té, si jo no fos fotoperiodista hi ha situacions que no les hauria viscut mai, 

perquè no hauria entrat en contacte amb mons que no son el meu. Aleshores lo bàsic és 

l’interès, i desprès utilitzaràs un eina, que podria ser el periodisme, per transmetre el que 

estàs vivint. Però el que s’ha de tenir molt clar és que si tu només vas al lloc a obtenir 

bones fotografies, bones històries, no és suficient. El que  t’ha d’apassionar és la 

vivència, que tu pots compartir amb la gent que viu aquestes històries en primera persona. 

I això és el luxe més meravellós del periodisme.  

Però s’ha de tenir en compte també que les vivències que experimentes en un 

conflicte són molt dures, com et recuperes de tot això?  
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Jo amb la Guerra dels Balcans per exemple vaig patir molt, he tingut períodes de no 

poder treballar perquè estava a casa amb una situació complicada. El preu que pagues és 

molt alt, però té coses molt gratificants i positives. Grans lliçons de vida en definitiva.  

I comentaves que en el teu cas per exemple, per edat i context personal no podies 

competir amb els fotògrafs actuals, hi ha un moment per canviar la manera de fer o 

per deixar-ho?  

No és tant una qüestió d’edat, sinó més aviat de com conceps tu les coses. Però sí que és 

veritat que a mida que van passant els anys, el punt d’imprudència, la temeritat que tens 

quan ets jove, es va perdent. Però això no és incompatible en continuar fent l’ofici des 

d’unes altres perspectives més tranquil·les. Un exemple es un company 

d’aproximadament a meva edat que fa el mateix tipus de fotografia que jo, que em 

comentava que havia tornat de Lesbos, i que al no poder competir amb els més joves per 

vendre el material, s’havia centrat en la tasca dels voluntaris. Casos com aquest són els 

que ens permeten fer un treball una mica diferencial, que es converteix en material que es 

pot vendre, i que no és estrictament el material del dia a dia on hi ha tots els fotògrafs 

d’agència amb els quals no podem competir.  

En resum, que ha de provocar una fotografia d’un conflicte al lector? 

Per definició la fotografia de premsa ha d’informar, però s’ha de saber trobar el punt per 

transmetre algun tipus d’emoció. Les coses es mouen perquè ens emocionem, una 

pel·lícula, un llibre, una conversa amb una persona, quan tu generes aquest plus 

d’emotivitat, i sobretot d’empatia per la persona que apareix a la imatge no ens podem 

quedar indiferents. Jo m’emociono davant de la fotografia guanyadora del World Press 

Photo d’aquest any, o la guanyador del Oretaga i Gasset del Samuel Aranda, i estic 

acostumada a conviure amb imatges dures, aleshores la fotografia ha de transmetre 

emoció.  

I com es pot lluitar per intentar canviar aquesta insensibilització de la societat 

respecte a fotografies com aquestes?  

S’haurien de fer canvis estructurals, però és molt difícil. Quina és la posició de la 

ciutadania europea davant del drama dels refugiats? Una passivitat brutal. Qui ha estirat 

més de la corda ha estar la Merkel, i amb unes crítiques brutals que ja veurem quin preu li 

costaran. Si la gent no és capaç d’empatitzar  amb algú que fuig d’una guerra, si no som 

capaços de posar-nos a la pell de l’altre, es tractarà el tema amb absoluta indiferència, que 

lamentablement és el que passa. Hem de recordar les nostres orígens, el meu pare per 

exemple és fill de la guerra, va viure abans, durant i desprès d’aquesta, si el que ell amb 

la seva vivència m’ha transmès, a mi no em deixa petjada no hauria pogut entendre que la 

gent que avui està patint un conflicte té el mateix patiment que tenia el meu pare quan era 

petit. Aleshores s’haurien de canviar les coses des de la base, ara bé, sempre hi haurà gent 

insensible com una pedra, al llibre de Susan Sontag, Ante el dolor de los demàs, 

s’analitza molt bé això, i hi ha coses contra les que no podem lluitar.  
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Aleshores cap a on he d’avançar el fotoperiodisme de guerra?  

S’ha de continuar exercint si o si, malgrat totes les traves. Però sobretot, fer històries amb 

profunditat, posant noms i cognoms a les persones, radiografiar les seves vides, no només 

l’impacte de l’instant, aquesta lectura desordenada que anem fent a mesura que ens 

arriben les imatges. S’han de fer temes en profunditat, que permetin contextualitzar, que 

en definitiva són els que crearan aquesta reacció empàtica per part de la societat. La 

profunditat però requereix temps, la immediatesa de la informació és una perversió 

absoluta, és molt esquizofrènic la manera com es treballa avui en dia si estàs posat en el 

sistema, i si decideixes prendre-t’ho amb més calma i fer les coses bé has de tocar altres 

àmbits i fer moltes més coses per guanyar-te la vida.  

 

 

7.5.  Entrevista a Pepe Baeza  

A partir de la pròpia experiència, com han d’actuar els mitjans alhora de publicar 

fotografies de conflictes? Quins criteris es segueixen per publicar fotografies que 

informin però que alhora tinguin un component estètic suficientment potent per 

atraure a l’espectador i sensibilitzar-lo sobre la situació del conflicte que s’està 

explicant? 

La primera condición debiera ser siempre obtener garantías de que las imágenes 

corresponden al tiempo y lugar descritos. A continuación debiera tenerse en cuenta como 

criterio prioritario el valor de la o las imágenes desde el punto de vista testimonial, es 

decir, que se trate de documentos representativos de los aspectos más significativos de la 

realidad representada. Por último la capacidad comunicativa de la imagen seleccionada, 

que es otra forma de llamar a su calidad estética. 

Com han evolucionat els criteris dels mitjans alhora de publicar fotografies de 

conflictes? Han canviat els criteris que s’utilitzaven per publicar fotografies per 

exemple amb les guerres dels Balcans, que amb els conflictes de l’actualitat com 

Síria?  

No sustancialmente. El criterio principal, en el caso de las grandes agencias de noticias 

internacionales tiene que ver con la selección y distribución, así como con los pies de foto 

complementarios, que la oficina principal hace del  conjunto de imágenes que pasan sus 

corresponsales. Y estos criterios suelen estar condicionados por la nacionalidad y los 

intereses de los grupos propietarios de estas grandes agencias. 

Com es decideix el punt de vista que un mitjà vol donar del conflicte? 

En función de los intereses y de la ideología de ese medio. A partir de ahí es fácil para 

sus capitostes impulsar tirar para atrás una foto con la excusa de su gusto personal 
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Com es gestiona des d’un mitjà el patiment de les persones que viuen un conflicte 

bèl·lic i que apareixen en les fotografies? Fins a quin punt és ètic mostrar imatges 

extremadament violentes?  

La representación de la violencia real es necesaria para aportar elementos de análisis a los 

destinatarios. Sin conocer la realidad no hay transformación posible. Y normalmente a las 

víctimas les preocupa su situación real, no el ser representadas.  

Fins a quin punt s’ha insensibilitzat la ciutadania davant el patiment que mostren 

les fotografies de conflictes bèl·lics? Amb l’allau de contingut violent que hi ha a 

Internet actualment la gent normalitza el patiment? Els mitjans han influït a 

aquesta insensibilització?  

Las imágenes no son las culpables, sino el conjunto del dispositivo periodístico que las 

ofrece sin el contexto adecuado para valorar el origen, las causas y las consecuencias de 

ese conflicto, así como para mantener un seguimiento adecuado de los casos mostrados. 

Si no, la representación se convierte en un rosario inconexo de dolores y sufrimientos. 

Com ha influït la tecnologia a aquesta insensibilització? Cada vegada es fan millors 

fotografies, però cada vegada n’hi ha més també. I potser el retoc fotogràfic i les 

facilitats tecnològiques creen grans fotografies però potser més allunyades de la 

realitat? Com regulen aquesta situació els mitjans? 

Algunos mejor que otros, según su calidad profesional. Pero en general la manipulación 

se efectúa por medio del contexto informativo, no de una burda alteración por medio del 

photoshop. 

A més a més s’hi suma un factor com és el periodisme ciutadà que cada vegada va 

amb més augment. Com afecta aquest nou tipus de periodisme als mitjans i al 

fotoperiodisme de guerra en general? 

El periodismo ciudadano es una herramienta informativa más, y como tal valiosa, 

siempre que sea contrastado y valorado por profesionales. Sin filtros es una invitación 

permanente a la estafa informativa. En ningún caso es un sustituto de la función 

profesional de los fotoperiodistas, auténticos autores comprometidos -por obligación 

deontólogica- con los contenidos que producen. 

Com es relacionen els mitjans amb els periodistes que es troben al terreny? 

Influeixen molt sobre la seva manera de treballar i sobre els temes a tractar? I amb 

els periodistes freelance com es treballa? 

Hoy en día los fotógrafos que están sobre el terreno o pertenecen a una gran agencia 

internacional de prensa, básicamente AP Y Reuters, o son freelances. En este caso su 

desprotección es cada vez mayor ya que los medios no se hacen responsables de lo que 

pueda ocurrirles y solo compran -y a bajo precio- sus fotos cuando ya están realizadas. 
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Com influeixen les autoritats, governs, exercits, etc. Tant a la manera de treballar 

dels fotògrafs com a les decisions que han de prendre els mitjans alhora de publicar 

les fotografies que els hi arriben? Ja que moltes vegades les autoritats d’un país 

poden obligar als fotògrafs o als mitjans a mostrar un sol punt de vista del conflicte. 

Esa es la eterna cuestión del periodismo. Solo es periodista -o fotoperiodista- quien 

rechaza esas presiones. 

Com decideix un mitjà quins conflictes es mostren al món? Perquè queden en l’oblit 

molts conflictes?  

A veces por intereses e ideología y a veces por simple torpeza profesional. Influyen la 

falta de medios profesionales pero también la rendición -muy cómoda por otra parte- al 

mainstream que marcan las grandes agencias informativas inglesas y norteamericanas 

 

Tot i que les fotografies són cada vegada més bones, el fotoperiodisme de guerra ha 

perdut força d’impacte a la societat?  

Sí, porque el fotoperiodismo se vehicula a través de la prensa y ésta, cada vez más en 

manos de los grandes poderes económicos, pierde credibilidad a pasos agigantados 

Cap a on ha d’avançar el fotoperiodisme  de guerra i l’actitud dels mitjans per 

poder evitar aquesta insensibilització ciutadana i l’equilibri entre l’impacte i la 

informació?   

Es el conjunto de la profesión la que ha de tomar conciencia que satisfaciendo a los 

poderes económicos en detrimento de su original función de servicio al conjunto de los 

ciudadanos, se provoca esa insensibilización y se destruye uno de los fundamentos de la 

democracia: la información libre, escrita y visual. 
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