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"La fotografia és una escriptura de gran força, que es 

pot llegir a tot el món sense la necessitat de traducció" 

Sebastiao Salgado 
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1. INTRODUCCIÓ 

La fotografia sempre ha servit per narrar històries que, explicades d'una altra manera, 

no arribarien a una part tan gran de la població. Aquest fenomen es va intensificar fa 

uns 80 anys, quan la revista Life, una revista destinada a la fotografia i el 

fotoperiodisme, es va convertir en un èxit de vendes de l'època. Així doncs, veient els 

beneficis que portava la fotografia, altres publicacions també van començar a 

incorporar imatges amb gran contingut informatiu per acompanyar els seus articles. 

Totes aquestes fotografies van servir a la població per veure la realitat d'una altra 

manera i per entendre què és el que passava arreu del món. A més, també va quedar 

demostrat com la fotografia és un llenguatge universal, capaç d'impactar, emocionar i 

provocar reaccions a les persones.  

Les fotografies són tan efectives perquè tothom les pot reconèixer, ja que van més 

enllà de les fronteres geogràfiques, de les llengües, dels aspectes culturals i de les 

diferències generacionals. Al llarg de la història de la fotografia, han aparegut imatges 

amb un contingut tan potent que han estat capaces de canviar, en certa manera, el 

transcurs de la història. És el cas de la fotografia de la nena del napalm de Nick Ut, la 

mort d'Hector Pieterson de Sam Nzima, el nen i el voltor de Kevin Carter o, més 

recent, la mort de l'Aylan Kurdi de Nilüfer Demir. Totes aquestes fotografies han donat 

la possibilitat de fer sortir a la llum històries que, fins aleshores, estaven ignorades o 

silenciades i que, gràcies a la seva difusió, han passat a ser conegudes per un volum 

molt gran de la població mundial.  

La fotografia i el fotoperiodisme han anat evolucionant al llarg dels anys de forma 

espectacular i s'han anat adaptant als canvis econòmics, socials i culturals que ha 

experimentat la societat. Avui en dia, la digitalització ha obert noves portes, ja que la 

fotografia digital permet produir imatges a major quantitat i a menor cost, de la mateixa 

manera que també proporciona una ràpida visualització, selecció i edició de les 

captures realitzades. D'altra banda, amb l'avanç de les tecnologies, la fotografia està a 

l'abast de gairebé tothom: la majoria de la població disposa d'un dispositiu mòbil capaç 

de captar, emmagatzemar i compartir imatges de forma instantània.  

Però malgrat aquest augment del volum de la producció fotogràfica, la realitat és que 

els mitjans de comunicació destinen cada cop menys recursos i menys espai al 

fotoperiodisme de qualitat. Sí que és cert que el nombre d'imatges que apareixen en 

les publicacions ha augmentat, però moltes d'aquestes només s'utilitzen per a omplir 

espais o per a donar una certa estètica a la publicació i, la majoria d'elles, no 



 

4 
 

compleixen amb la finalitat informativa que busca el fotoperiodisme. Així doncs, molts 

fotoperiodistes utilitzen altres plataformes per difondre, de manera immediata i a 

escala mundial, les seves fotografies. Aquestes noves formes de difusió són les xarxes 

socials, en especial aquelles destinades a la fotografia - com  per exemple, Instagram - 

que estan guanyant una gran popularitat durant els darrers anys i que són capaces de 

fer que una imatge recorri tot el món en qüestió de segons.  

 

La fotografia, per tant, s'ha convertit en una arma social que desperta moltes 

inquietuds i no sense motius; tal com va dir en una ocasió el fotoperiodista James 

Nachtwey, autor de la famosa fotografia del supervivent del camp d'extermini hutu1: "si 

el nostre treball no fos capaç d'alterar, en alguna mesura, la marxa del món, no 

tindríem tants problemes per prendre imatges".  

 

Així doncs, en aquest treball he volgut demostrar els recursos i els avantatges que 

genera la fotografia a l'hora de buscar un determinat impacte o reacció en la societat, 

buscant els motius pels quals això succeeix i analitzant aquelles fotografies que han 

anat apareixent al llarg dels anys i que s'han quedat gravades en les retines d'hom qui 

les ha observat. A més, també he volgut situar la imatge sensibilitzadora dins del 

context social i tecnològic actual per a descobrir quines són les noves oportunitats de 

la fotografia i quin és el paper que desenvolupa dins del món digital i de les xarxes 

socials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mirar anàlisi de la fotografia a la pàgina 46 d'aquest treball. 
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2. OBJECTIUS 

2.1. HIPÒTESI 

La fotografia posseeix un fort caràcter transformador que, al llarg de la seva història, 

ha demostrat que podia ser capaç de canviar el transcurs natural dels fets. Actualment 

i, centrant-nos en el context econòmic, social, polític i tecnològic en el qual estem 

vivint, les imatges estan guanyant una força i una importància que mai abans havien 

experimentat. La popularització de xarxes socials com Instagram ha augmentat la 

producció i difusió fotoperiodística fins a nivells inimaginables i s'han convertit en 

autèntics aparadors que intensifiquen els efectes i les conseqüències de les fotografies 

destinades a aconseguir canvis socials.    

2.2. OBJECTIU GENERAL 

Demostrar que el poder sensibilitzador de les imatges fa que la fotografia tingui la 

capacitat de provocar canvis socials. Veure com aquest fet es percep de forma encara 

més intensificada amb el desenvolupament i la popularització de xarxes socials 

visuals, utilitzant Instagram com a plataforma digital de referència.   

2.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

˗ Mencionar i desenvolupar els motius pels quals la fotografia és una eina adequada 

i necessària a l'hora de dur a terme un canvi social.  

˗ Descobrir quins han estat els efectes de les fotografies més impactats de la 

història i veure com ha canviat el paradigma en l'actualitat. 

˗ Considerar si la fotografia pot modificar la percepció pública d'una realitat. 

˗ Detectar si la fotografia pot incidir allà on la premsa escrita està fallant i quines són 

les seves noves oportunitats dins del món digital.   

˗ Veure quin és l'ús que es fa d'Instagram, com a principal xarxa social visual 

especialitzada en fotografia, per part dels fotoperiodistes i els mitjans de 

comunicació. 

˗ Descobrir quin és l'impacte actual de les fotografies a Instagram i quin tipus de 

fotografies són les que més funcionen.  

˗ Fonamentar unes prediccions de futur per al desenvolupament de la fotografia pel 

canvi dins de les xarxes socials.  
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3. JUSTIFICACIÓ DE L'HIPÒTESI  

Actualment, la fotografia s'està considerant com una de les eines més poderoses per a 

denunciar una injustícia social o per a mostrar la realitat d'uns fets determinats. Tot i 

que la fotografia pel canvi social encara es tracta d'un fenomen relativament nou i poc 

teoritzat, analitzant el seu comportament al llarg dels anys i durant l'actualitat, es 

poden determinar un conjunt d'arguments que justifiquen la seva eficàcia: 

I. Poca tradició lectora  

Observant les dades del baròmetre de setembre del 2016 del Centre d'Investigacions 

Sociològiques (CIS), es pot afirmar que a Espanya, els hàbits de lectura són bastant 

baixos. L'estudi revela que un 36,1% dels espanyols no llegeix llibres mai o gairebé 

mai, mentre que tan sols un 28,6% ho fa de manera quasi diària. De fet, a la pregunta 

'Creus que a Espanya es llegeix?', gairebé un 70% dels entrevistats va respondre que 

poc.  

El principal motiu que els entrevistats donen a la seva nul·la activitat lectora és la falta 

d'interès, ja que el 42,3% dels entrevistats que han respost que no llegeixen mai o 

quasi mai, afirmen que no ho fan perquè no els hi agrada. Altres motius són la falta de 

temps (22,3%), la preferència d'altres entreteniments (16,5%) i els problemes de salut 

(13,2%).  

D'altra banda, el 59,7% dels entrevistats que han respost que llegeixen de forma 

habitual, han afirmat que dediquen part del seu temps en aquesta activitat per 

l'entreteniment que els genera, motiu que va per sobre de la informació (14,1%), 

l'aprenentatge cultural (12,3%), els motius acadèmics (7,9%) i els motius professionals 

(4,7%). 

En respecte a la comparativa entre el que es llegeix ara i el que es llegia fa deu anys, 

el percentatge està igualat entre els que creuen que s'ha mantingut la xifra de lectors 

(26,3%), el que creuen que actualment es llegeix més que fa deu anys (24,6%) i els 

que creuen que actualment es llegeix menys (28,4%). 

La realitat és que aquesta poca tradició lectora ja s'arrossega des de segles enrere. A 

diferència d'alguns països del nord d'Europa, que en el moment del desenvolupament 

de la impremta havia triomfat la Revolució Protestant, a Espanya i altres països com 

Itàlia o Portugal vivien sota la doctrina catòlica. Els protestants van saber aprofitar els 

beneficis de la impremta per difondre idees i coneixement i d'aquesta manera, van 
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promoure la lectura i l'alfabetització de les persones. En canvi, l'església catòlica, que 

va veure els llibres com una amenaça, va prohibir la seva lliure circulació i els va limitar 

a finalitats purament religioses. Per tant, el foment de la lectura als països catòlics va 

aparèixer amb un notable retard en relació als països nòrdics i anglosaxons.  

Aquest retard, podria ser una explicació a les dades que aporta l'Eurobaròmetre del 

2003, realitzat per la Comissió Europea. Aquest estudi afirma que els països en els 

quals més persones llegeixen de forma habitual són Suècia (71,8%), Finlàndia 

(66,2%), Dinamarca (54,9%), Holanda (52,9%) i Alemanya (49,8%). Espanya, en 

canvi, se situa per sota de la mitjana europea, ja que el seu índex de lectura freqüent 

és del 39,6%. 

En un país on hi ha una tradició lectora tan pobra, cal que es busquin altres canals de 

comunicació que siguin capaços de transmetre tot allò que no arriba als ciutadans amb 

la lectura. És aquí on la fotografia ha d'entrar en acció, ja que es tracta d'una de les 

eines més idònies per fer sortir a la llum tots els problemes que han de ser mostrats a 

la societat.   

II. Decadència de la premsa en paper i popularització dels mitjans visuals 

Aquesta baixa taxa en els hàbits de lectura també ha provocat certes repercussions a 

la premsa en paper, considerada com un dels grans generadors d'opinió pública i, per 

tant, possible precursora de qualsevol canvi en la societat. De la mateixa manera que 

Espanya està per sota de la mitjana pel que fa al percentatge de lectors, també està 

en les últimes posicions en el rànquing del total de persones que llegeixen el diari de 

forma habitual. Segons els resultats d'un informe realitzat per l'European Social Survey 

i la Universitat Pompeu Fabra l'any 2011 sobre el percentatge de persones que 

llegeixen la premsa, podem veure que Noruega és el país capdavanter, amb només un 

5,7% de la població que no llegeix mai el diari. El segueixen Finlàndia (9,8%), Suïssa 

(11,8%) i Suècia (12,2%). D'altra banda, Espanya és un dels països europeus on hi ha 

menys lectors de premsa en paper, ja que es calcula que un 47,9% de persones no 

llegeixen mai el diari. En aquest cas, només està unes posicions per sobre de Portugal 

(52,6%), Xipre (65%) i Grècia (66,6%), països que es troben en les darreres posicions 

d'aquest rànquing.  

Però la baixa tendència lectora no és l'única raó per la qual Espanya és un dels 

darrers països en el total de lectors habituals de premsa. Segons els sistemes 

mediàtics comparats pel que fa a la relació entre els mitjans de comunicació i la 
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política de Daniel C. Hallin i Paolo Mancini, Espanya és un país amb un sistema 

pluralista polaritzat, que es caracteritza per:  

 Un baix desenvolupament de la indústria periodística: les xifres de difusió se 

situen per sota de l'índex de desenvolupament de lectura segons la UNESCO i 

la premsa està orientada a les elits.  

 Un alt paral·lelisme polític: hi ha un gran vincle entre mitjans de comunicació i 

la política i, per tant, és molt fàcil identificar les tendències polítiques dels 

mitjans de comunicació de masses. Aquests mitjans s'acaben convertint en 

mecanismes d'influència política i de promoció comercial.  

 Un baix nivell de professionalització: la professió periodística no és ni forta ni 

independent.  

 Presència d'un alt intervencionisme estatal: el govern incideix en l'exercici de la 

professió periodística i això condiciona a l'hora de tractar informacions que 

impliquen al govern i a les classes dirigents del país.  

Tot això ha comportat que actualment la societat espanyola no s'acabi de fiar de les 

notícies que apareixen a la premsa. De fet, segons l'informe Digital News Report 2015, 

que analitza diferents aspectes relacionats amb el consum de notícies a diferents 

països, Espanya és capdavantera en el rànquing de països europeus que més 

desconfiança tenen amb les fonts de les notícies, amb un grau de confiança de només 

un 34%, molt allunyat del 68% de confiança de Finlàndia, el 60% d'Alemanya o el 57% 

de Dinamarca.  

També cal destacar la crisi econòmica com un altre dels factors que més han propiciat 

la decadència dels mitjans de comunicació en paper. La gratuïtat de la majoria de les 

versions digitals del mateix diari fa que les vendes en paper caiguin en picat. Segons 

el Libro Blanco de la Prensa del 2016 de l'Asociación de Editores de Diarios Españoles 

(AEDE), un informe que analitza les tendències de la premsa espanyola segons les 

dades d'audiència, la inversió en publicitat i els resultats, les xifres de difusió de l'any 

2016 han estat de 2.149.821 exemplars -xifra que inclou els diaris generalistes de 

tirada nacional, els de tirada regional, els esportius i els econòmics-, és a dir, una 

mitjana de 2,1 milions d'exemplars al dia. Amb aquestes dades es pot observar que la 

difusió de premsa diària ha caigut un 50% en 15 anys, ja que en el 2001, la difusió era 

de 4,2 exemplars diaris. A això cal sumar-hi l'inici del trasllat de la inversió publicitària 

dels diaris tradicionals cap a altres mitjans de comunicació, especialment, Internet. 



 

9 
 

Amb aquest context, les previsions de futur sobre els diaris en paper no són massa 

esperançadores. Tot i que es tracta d'un tema polèmic amb una gran quantitat 

d'opinions confrontades, existeixen nombrosos estudis que argumenten la desaparició 

d'aquests mitjans de comunicació en un futur no massa llunyà. Un d'aquests estudis és 

l'elaborat per l'analista Ross Dawson sobre la desaparició de la premsa en paper, que 

situa l'any 2040 coma data de la seva total extinció mundial. Els resultats d'aquest 

estudi estan basats amb l'observació de  diferents elements a cada país com ara la 

situació demogràfica, el context polític i econòmic que s'hi viu, la penetració dels 

mitjans digitals, el grau de desenvolupament tecnològic, les polítiques en relació als 

mitjans de comunicació i els programes d'alfabetització que s'hi duen a terme, els 

comportaments dels consumidors o l'estat de la indústria dels mitjans de comunicació. 

Amb aquestes dades, Dawson ha elaborat una infografia a través de la qual il·lustra 

com premsa tradicional anirà desapareixent de forma gradual en els diferents països 

del món: 

 

Com es pot observar, aquest procés comença l'any 2017 als Estats Units seguidament 

de Regne Unit, Islàndia, Canadà i Noruega i acaba l'any 2040 amb la seva total 

Newspaper extinction timeline de Ross Dawson.  

Font: Future Exploration Network 
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extinció. Pel que fa a Espanya, la predicció de Dawson mostra que els mitjans 

tradicionals en paper desapareixeran l'any 2024, de la mateixa manera que també ho 

faran, en aquell mateix moment, a Nova Zelanda, a la República Txeca i a Taiwan.  

Però, a diferència de la premsa en paper, els mitjans de comunicació visuals com la 

televisió i, sobretot, els digitals, han guanyat una forta popularitat els darrers anys. 

Segons el Libro Blanco de la Prensa del 2016 de l'Asociación de Editores de Diarios 

Españoles (AEDE), l'evolució del nombre de lectors de premsa en paper ha canviat 

absolutament des del 2001: mentre que l'any 2001 el percentatge de persones que 

s'informaven exclusivament a través de la premsa en paper era del 96,8%, durant el 

2015 aquesta xifra es va reduir fins al 49,9% de lectors. En canvi, la premsa digital va 

guanyant adeptes a mesura que van passant els anys, ja que en els últims set anys, 

els lectors que només llegeixen aquest tipus de mitjans ha augmentat un 24,5%. 

L'evolució de la tecnologia i l'aparició de nous formats i canals de comunicació, han 

provocat el traspàs dels lectors de premsa en paper a la premsa digital. Cada vegada 

hi ha més persones que s'informen a través dels seus telèfons intel·ligents i això ha 

generat una evolució de les notícies: ara, es tracta de peces més curtes i amb una 

forta importància de continguts visuals de suport, com fotografies, vídeos, infografies o 

esquemes. 

El director del Center for Internet Studies and Digital Life de la Universitat de Navarra, 

Ramón Salaverría explica en el seu llibre Ciberperiodismo en Iberoamérica que 

Espanya disposa d'un mercat de mitjans digitals ampli, divers i en expansió que, 

actualment, ja arriba a audiències milionàries, molt per sobre dels mitjans en paper i la 

ràdio. Tot i això, també assegura que aquests encara no han trobat un model de 

negoci que sigui rendible i sostenible.  

«Internet ha demostrado ser una plataforma sin par para el periodismo: 

otorga posibilidades magníficas para la investigación informativa y 

multiplica de modo asombroso las formas de transmitir los contenidos al 

público. Ahora bien, todo ello es imposible llevarlo a la práctica si no se 

hallan fórmulas económicas que conviertan a los medios digitales en un 

buen negocio». (Salaverría, 2016:206) 

D'altra banda, la competència més directa dels mitjans digitals és la televisió. Segons 

l'Observatori Anual Sobre Consum de Mitjans de Comunicació a Espanya del 2014, la 

televisió es continua mantenint com a mitjà líder pel que fa al consum de notícies, ja 

que un 46% dels entrevistats opta per informar-se a través d'aquest mitjà. Tot i això, la 
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televisió tampoc s'escapa dels futurs canvis que experimentarà a causa de l'auge de 

les noves tecnologies i els canvis d'hàbits entre els usuaris.   

Observant aquest context digital en el qual vivim, hem de saber veure la importància 

que pot tenir la fotografia en els mitjans de comunicació visuals. Les fotografies s'han 

convertit en un format de narració essencial per les informacions a la xarxa i en un dels 

principals motors del periodisme digital, ja que s'adapten perfectament en aquest 

escenari multimèdia, interactiu i d'hipertextualitat. Per aquest motiu, s'han de saber 

aprofitar aquests avantatges per generar imatges de qualitat informativa i de 

representació objectiva de la realitat per aconseguir possibles canvis en la societat.  

III. Digitalització de la fotografia 

Lligat amb la revolució digital, es troba la digitalització de la fotografia, que actualment 

ja està totalment implantada a les nostres vides. Es tracta del procés mitjançant el qual 

les imatges són capturades a partir d'un sensor electrònic que converteix la llum en un 

senyal elèctric que es digitalitza i emmagatzema en una memòria. La primera càmera 

digital es va llançar al mercat l'any 1994 i, actualment, el 99% de totes les càmeres 

que es venen al món són d'aquest tipus.  

Alguns dels beneficis que han fet que la fotografia digital obtingui aquesta posició 

predominant són: 

a) Millores tècniques: com un major control sobre la qualitat de la imatge, la gran 

sensibilitat lluminosa o la ràpida elecció del color o resolució sense haver de 

canviar de pel·lícula. 

b) Més econòmica: amb la fotografia digital t'estalvies el cost del revelatge i el cost 

de cada carret. Es poden realitzar milers de fotografies i seleccionar només 

aquelles que ens agraden. D'aquesta manera, el fotògraf pot experimentar 

sense haver de preocupar-se pel cost del revelatge.   

c) Capacitat de reacció immediata: les fotografies es poden veure instantàniament 

després d'haver-les capturat i no cal esperar a veure-les un cop revelades. Si el 

resultat no és l'esperat, es poden esborrar de la memòria.  

d) Capacitat d'edició: un cop realitzades les fotografies, es poden retocar a casa 

amb l'ajuda d'una gran varietat de programes d'edició. Mitjançant filtres, efectes 

i canvis tècnics es pot millorar la qualitat i l'aparença d'una fotografia.  

e) Major capacitat de difusió: les imatges es poden enviar per correu, es poden 

pujar a Internet o es poden compartir per les xarxes socials. D'aquesta manera, 
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les fotografies poden arribar a un volum més gran de gent i d'una forma molt 

més ràpida.  

f) Presència en diferents suports: les càmeres digitals s'han adaptat a diferents 

suports, com els telèfons mòbils o les tauletes. Això permet que les opcions de 

captura es multipliquin i que no faci falta tenir l'últim model de càmera per a 

realitzar bones fotografies.  

Per tant, aquesta nova manera d'entendre la fotografia ha generat més consumidors i 

més generadors de continguts fotogràfics. Això ha provocat un canvi en les rutines 

periodístiques: ara, amb només un telèfon mòbil que disposi de càmera i connexió a 

Internet, es poden transmetre les imatges des del lloc dels fets fins a les redaccions de 

forma instantània. D'aquesta manera, la fotografia augmenta el seu valor social i es 

presenta diàriament, i de forma massiva, a les vides de tots els ciutadans.  

IV. Internet i xarxes socials 

Internet és un fenomen global que ha revolucionat el món i ha influenciat en gairebé 

tots els àmbits de la societat. Avui en dia, la presència a la xarxa ja és una realitat 

totalment normalitzada en la gran majoria d'indrets del món i, es tracta d'un fenomen 

que creix a una velocitat vertiginosa. De fet, segons l'enquesta sobre equipament i ús 

de les tecnologies de la informació i comunicació a les llars duta a terme per l'Instituto 

Nacional de Estadística (INE) l'any 2016, un 81,9% de les llars espanyoles disposava 

de connexió a Internet i un 76,5% dels enquestats eren usuaris freqüents. Per tant, la 

presència a la xarxa és molt elevada en gairebé tots els segments de la població 

espanyola i, d'aquesta manera, és un nou escenari comunicatiu, informatiu, econòmic i 

cultural que s'ha de tenir en consideració.  

Al llarg dels seus anys d'història, Internet i sobretot, les xarxes socials, han tingut un 

paper transcendental en la popularització de la fotografia i en la creació d'un entorn 

molt més visual. Al mateix moment que les càmeres fotogràfiques anaven evolucionant 

cap al món digital, dins de la xarxa anava proliferant el fenomen de les xarxes socials 

com a medi de socialització i com a eina de comunicació. Tant la fotografia digital com 

les xarxes socials anaven guanyant popularitat a un ritme molt accelerat i, finalment, 

els seus camins van convergir per a crear una nova forma de comunicació: la 

presència de la fotografia a les xarxes socials.  

Actualment, les xarxes socials s'han convertit en autèntics aparadors per a mostrar tot 

tipus d'imatges i, aquestes, serveixen per a mostrar les identitats, les experiències i les 

inquietuds de les persones que les publiquen.   
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Per tant, si parlem de fotografia, és molt important tenir en compte el paper que han 

tingut les xarxes socials des de la seva creació. Juan Carlos González González 

explica en el seu article La fotografía en las redes sociales que mai abans una 

fotografia tenia tantes possibilitats de ser vista per milions de persones:  

«En términos cuantitativos de audiencia, una red social tiene un mayor 

público potencial que cualquier otro medio. ¿Qué posibilidad había antes 

de la existencia de Internet de que una fotografía pudiera ser vista por 

millones de personas? Este honor ha estado reservado durante el siglo XIX 

y el XX a grandes fotógrafos. Hoy esta cuestión se ha democratizado y una 

fotografía en Flickr puede tener muchísimas visitas». (González, 2010:84)  

Això succeeix gràcies a la popularitat d'aquestes xarxes i al gran nombre d'usuaris 

actius que disposen. Per fer-nos una idea de fins a quin punt són utilitzades, un estudi 

realitzat per IAB Spain i Elogia durant l'any 2016, afirma que un 81% de les persones 

que utilitzen Internet de forma freqüent són usuaris de les xarxes socials, percentatge 

que correspon a uns 15,4 milions de persones a nivell estatal.    

Però no totes les xarxes socials gaudeixen del mateix grau de popularitat. Del total 

d'aquests usuaris, un 94% té un compte a Facebook i un 88% utilitza Whatsapp, sent 

aquestes les xarxes socials més utilitzades a Espanya. D'altra banda, Instagram, que 

tot i que pel que fa al volum d'usuaris encara està bastant per sota de les 

capdavanteres, cal destacar que, actualment, és la xarxa social que està 

experimentant un major creixement. 

Aquestes xarxes socials tenen certa importància per al desenvolupament de la 

fotografia, ja que totes elles compten amb la possibilitat de compartir i difondre grans 

quantitats d'imatges. Per arribar a entendre el volum de publicacions fotogràfiques que 

es realitzen cada dia a Facebook, l’empresa va elaborar un document l’any 2012 en el 

qual estimaven que cada dia es pujaven una mitjana de 350 milions de fotografies a la 

xarxa social, és a dir, un total de 4.050 fotografies per segon.  

Així doncs, les xarxes socials són un aspecte primordial que s'ha de tenir en compte si 

es vol aconseguir un cert impacte social a partir d'una fotografia, i més tenint en 

compte que s'han convertit en la primera font d'informació per un 28% dels joves 

d'entre 18 i 24 anys, segons un estudi realitzat per YouGov l'any 2016. De fet, es creu 

que aquesta xifra anirà en augment durant els pròxims anys.  
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D’altra banda, aquesta alta presència de la societat a la xarxa i la gran capacitat per 

compartir informació de forma immediata i mundial, han constituït un escenari idoni per 

a aconseguir canvis socials. Al llarg de la curta però intensa història d’Internet, s'han 

experimentat situacions a diferents països del món en les quals la xarxa ha estat un 

dels principals actors que han propiciat el canvi. Un exemple són les Primaveres 

Àrabs, un conjunt de protestes populars per demanar la democràcia i els drets humans 

a alguns països àrabs que es van produir a finals de l’any 2010 i a principis del 2011 i 

que van acabar amb el derrocament dels governs d’Egipte, Líbia i Tunísia. Aquestes 

revoltes no es podrien entendre sense el context tecnològic de l’era digital, ja que 

l'organització de les protestes es va generar, en gran part, a través d’Internet i les 

xarxes socials. Un altre exemple, i més proper, són les manifestacions del 15M a les 

diferents ciutats espanyoles, un moviment que no hagués estat possible sense la 

presència a les xarxes socials i que va servir de precedent per altres moviments que 

han utilitzat les xarxes per a organitzar-se, com és el cas de l’Occupy Wall Street, als 

Estats Units, o el moviment YoSoy132 a Mèxic.  

Per tant, és en aquest context en el que la imatge transformadora ha de dur a terme el 

seu paper. Internet ha generat noves oportunitats per la fotografia i, en un escenari en 

què una imatge es pot convertir en viral i recórrer tot el món en qüestió de segons, les 

oportunitats per les quals es converteixi en una eina de canvi social són molt majors i 

d'impacte mundial.   

V. El poder de les imatges 

Per últim, cal tenir en compte l'efecte immediat que tenen les imatges en tothom qui 

les contempla. Un estudi realitzat per un grup de científics del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) publicat a la revista Attention, Perception and Psychophisics, 

demostra que el cervell humà és capaç de processar imatges completes en tan sols 13 

mil·lèsimes de segon. De fet, es podria entendre la vella expressió 'una imatge val més 

que mil paraules', ja que també han demostrat que els éssers humans processem les 

imatges 60.000 vegades més ràpid que els textos. A més, el 90% de la informació que 

el cervell humà processa, prové de forma visual. D'aquesta manera, les persones 

recordem el 80% de les imatges que veiem, molt per sobre del 20% dels textos que 

llegim i del 10% dels sons que escoltem.  

Per aquest motiu, les imatges, que ocupen la major part del percentatge d'informació 

del nostre cervell, configuren un element constructiu de la nostra realitat i contribueixen 

en la manera que donem forma al nostre coneixement del món, la pròpia identitat i la 
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cultura. La representació gràfica o fotogràfica d’una informació sempre té un impacte 

major que el text, ja que les imatges tenen el poder d’emocionar i provocar reaccions 

de tot tipus, sigui de manera conscient o inconscient, en els seus observadors. Això 

succeeix perquè les imatges connecten directament amb el cervell de les persones, 

creant aquesta resposta emocional que ens provoca prendre una acció de forma 

immediata.  

Les imatges són més fàcils de comprendre que les construccions verbals i s'han 

convertit en una font d'informació i de documentació per a comprendre la societat. És 

per aquest motiu que, des dels inicis de la fotografia, els mitjans de comunicació 

utilitzen les imatges per acompanyar els textos informatius. Tal com explica Eulàlia 

Fuentes en l'article ¿En periodismo también una imagen vale mas que mil palabras?: 

 

«En el mundo de la comunicación en general y del periodismo en particular 

y concretamente en la prensa escrita, para conocer el contenido de una 

noticia escrita, es necesario leerla y asimilarla, en la fotografía basta con 

mirarla. Si la información escrita se complementa con una imagen, su 

comprensión y asimilación es mucho más fácil. Inmediatamente nos sitúa y 

nos permite entender mejor el contenido de la noticia». (Fuentes, 2003) 

 

Les fotografies tenen un valor afegit que les dota d'una capacitat d'influir en el la 

perspectiva que tenen determinades persones sobre el món, de canviar el seu 

comportament i també de modificar la seva manera de pensar. Per aquest motiu, hem 

de saber aprofitar els avantatges que genera i situar-los en el context polític, social, 

econòmic i cultural actual per entendre la imatge com a motor de canvi social.  
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4. METODOLOGIA 

Després de delimitar la hipòtesi i els objectius d'aquesta investigació, s'exposa la 

metodologia utilitzada per la seva elaboració. Aquest treball se separa en dues parts 

ben diferenciades: una part teòrica, en la qual es duu a terme una recerca sobre les 

capacitats de transformació social de la fotografia i les noves oportunitats que genera 

l'era digital per al seu desenvolupament, i una part pràctica, en la qual es realitza un 

estudi de cas a partir del contingut pujat a Instagram per fotoperiodistes i mitjans de 

comunicació. Aquest estudi s'ha realitzat amb la finalitat d'analitzar com es tracta la 

fotografia en aquesta xarxa social tan popular i quina és l'acollida té entre la societat. 

Finalment, s'han extret unes conclusions que engloben ambdues parts de la recerca.  

A continuació, s'explicarà la metodologia de cada part de forma més detallada: 

4.1. PART TEÒRICA   

Per la part teòrica s'han dut a terme entrevistes a professionals del fotoperiodisme i de 

la fotografia pel canvi social. Els perfils que s'han utilitzat per elaborar aquesta part han 

estat Manu Mart, fotoperiodista freelance que ha col·laborat en diverses ONG per 

augmentar el nivell de sensibilització a través de les seves fotografies, i Carlos Pérez-

Adsuar Antón, responsable de comunicació i fotògraf voluntari de l'ONG espanyola 

Imagen en Acción, una agència de fotoperiodisme sense ànim de lucre especialitzada 

en la realització de reportatges per a la sensibilització.  

D'altra banda, s'ha efectuat una anàlisis a imatges històriques a partir de les notícies, 

els llibres i la documentació que n'existeix al respecte. Per elaborar aquesta part i el 

marc teòric, s'han consultat fonts de caràcter documental, provinents de publicacions, 

tan impreses com en versió digital, d'investigacions, assajos, publicacions periòdiques, 

treballs de recerca i estudis de caràcter acadèmic.  

4.2. PART PRÀCTICA 

Per la part pràctica, s'ha elaborat una anàlisi per a descobrir el paper de la fotografia 

dins de les xarxes socials visuals, centrant-nos en el paper d'Instagram. Per fer-ho s'ha 

dut a terme un estudi quantitatiu i qualitatiu de les publicacions amb més interaccions 

de cinc fotoperiodistes i cinc mitjans de comunicació, preseleccionats anteriorment, 

amb uns perfils força populars dins d'aquesta plataforma.   
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4.2.1 MOSTRA 

L'univers d'aquesta anàlisi són tots els fotoperiodistes i tots els mitjans de comunicació 

que utilitzen Instagram per a difondre fotografies. Davant la impossibilitat d'analitzar 

tots els existents, s'han seleccionat una total de cinc fotoperiodistes i cinc mitjans de 

comunicació que, escollits a través d'uns paràmetres concrets, conformen un espectre 

d'aquest univers. Cal esmentar que, tot i que les hipòtesis i les conclusions estan 

enfocades en l'àmbit espanyol, tant els fotoperiodistes com alguns mitjans de 

comunicació seleccionats són internacionals, ja que en el context de globalització i de 

digitalització en el que vivim, seria poc revelador limitar el consum de les xarxes 

socials únicament a perfils de nivell estatal.  

Així doncs, els fotoperiodistes han estat escollits seguint criteris de popularitat i 

d'activitat, és a dir, s'han seleccionat comptes que gaudissin d'un nombre considerable 

de seguidors i que mantinguessin un ritme d'actualització dels continguts constant. A 

més, en aquest cas, també s'ha tingut en compte tant la representació masculina com 

la femenina. D'aquesta manera, s'han seleccionat per l'anàlisi els fotoperiodistes 

següents:  

˗ David Guttenfelder. Porta més de 20 anys fotografiant esdeveniments 

internacionals per més de 100 països diferents. És fotògraf de National 

Geographic i el seu treball se centra, sobretot, en els conflictes geopolítics, la 

conservació del medi ambient  i la cultura. Ha guanyat vuit vegades el premi 

World Press Photo i ha estat finalista set vegades de la categoria fotografia del 

premi Pulitzer. Actualment, al seu compte d'Instagram (@dguttenfelder) hi té 

gairebé un milió de seguidors i hi comparteix les fotografies que realitza amb el 

seu telèfon mòbil durant els seus viatges arreu del món.  

˗ Mustafa Seven. És un fotoperiodista turc que retrata la realitat del seu país i la 

comparteix a través de les xarxes socials. Les seves fotografies destaquen pel 

fort contingut social i costumista que reflecteixen a la perfecció la vida, els 

costums i els fets que succeeixen durant el dia a dia a Turquia. El seu compte 

d'Instagram (@mustafaseven) és un dels més populars i influents del món, ja 

que té més d'un milió i mig de seguidors.  

˗ Stephanie Sinclair. És una fotògrafa estatunidenca que amb les seves 

fotografies intenta denunciar la violació dels drets humans a determinats 

col·lectius, especialment les dones. Ha estat la guanyadora de tres premis 

World Press Photo i d'un premi Pulitzer a la millor fotografia. Al seu compte 
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d'Instagram (@stephsinclairpix) comparteix part del seu treball amb més de 

144 mil seguidors.   

˗ Michael Christopher Brown. Fotògraf de l'agència Magnum que utilitza el 

mòbil com a eina de treball. El seu compte d'Instagram 

(@michaelchristopherbrown) compta amb més de 466 mil seguidors amb els 

qui comparteix les seves millors fotografies i instants dels seus viatges a través 

d'Instagram Stories.  

˗ Malin Fezehai. La major part del seu treball està destinat a mostrar el 

panorama de les poblacions desplaçades. Amb la fotografia d'un casament de 

refugiats d'Eritrea, va ser la primera de guanyar el premi World Press Photo 

amb una fotografia capturada per un iPhone. La resta d'imatges que va 

realitzant amb el mòbil les comparteix a Instagram (@malinfezehai), on ja la 

segueixen gairebé 400 mil seguidors.  

Pel que fa als mitjans de comunicació seleccionats, s'han utilitzat els mateixos criteris 

que pels fotoperiodistes però també s'ha tingut en compte altres factors, com el fet que 

es tractessin de mitjans tradicionals i generalistes amb una potent fototeca a Instagram 

dedicada a la difusió fotoperiodística. D'aquesta manera, s'han exclòs de l'estudi 

aquells mitjans de comunicació amb un compte a Instagram destinat únicament a 

l'autopromoció dels seus continguts sense cap altre tipus de finalitat informativa. 

D'altra banda, també s'ha optat per escollir mitjans tant nacionals com internacionals 

per garantir una major projecció. Amb aquests paràmetres, els mitjans escollits per a 

realitzar l'anàlisi han estat: 

˗ Diari ARA (@diariara) 

˗ El País (@el_pais) 

˗ The Guardian (@guardian) 

˗ The New York Times (@nytimes) 

˗ Le Monde (@lemondefr) 

 

Després de seleccionar els deu comptes a Instagram que formen part de l'estudi, s'han 

analitzat totes les fotografies que han publicat a cadascun d'ells durant un període de 

temps d'un any natural, específicament l'any 2016. Seguidament, de tot el volum de 

fotografies publicades durant tot l'any, s'han seleccionat de cada compte les deu que 

més interacció han rebut, és a dir, les cinc publicacions amb més "m'agrades" i les cinc 

publicacions amb més comentaris. Aquesta selecció s'ha dut a terme de forma manual, 

analitzat fotografia rere fotografia, ja que encara no existeix cap eina que s'encarregui 

de quantificar o de mesurar l'impacte de les fotografies a Instagram. Un cop realitzat 



 

19 
 

aquest procediment, han sortit un total de 100 fotografies, les 50 amb més likes i les 50 

amb més comentaris, que configuren la mostra d'aquesta anàlisi.  

 

4.2.2 FITXA D'ANÀLISI  

La taula que analitza les fotografies més populars, tant les que tenen més "m'agrades" 

com les que tenen un major nombre de comentaris, consta d'un total de set columnes. 

Aquesta taula s'ha elaborat per facilitar la tasca analítica i és una bona manera de tenir 

tota la informació de les imatges classificada i ordenada. El format de la taula per a 

realitzar l'anàlisi, tant qualitatiu com quantitatiu, de les publicacions a Instagram és el 

següent: 

 

D'esquerra a dreta, els ítems que hi ha col·locats són:  

˗ Fotografia. Apareix la fotografia seleccionada per poder analitzar el seu 

contingut a posteriori.   

˗ Número de m'agrades / número de comentaris. El requadre classificatori de 

número de m'agrades i el del nombre de comentaris s'intercanvien l'ordre, 

prioritzant sempre el que s'estigui estudiant. Això només s'ha fet per raons de 

comoditat a l'hora de fer els recomptes. 

˗ Data de publicació. En format DD/MM/AAAA. 

˗ Temàtica. Indica el tema en el qual s'engloba la fotografia. Alguns dels temes 

tenen una subcategoria que els hi dóna una major precisió. Aquestes 

subcategories estaran indicades en el mateix requadre, a sota de la categoria 

principal. Cal mencionar que el temes que classifiquen les imatges es 

 
Fotografia 

Núm. de 
m'agrades 

 

Núm. de 
comentaris 

 

Data de 
publicació 

 

 
Temàtica 

 

 
Informació 

 

 
# 

 

       

       

       

       

       

Taula per l'anàlisi                                                       
Font: Elaboració pròpia 
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decideixen en relació a la fotografia, no al contingut textual que l'acompanya.  

Les temàtiques en les quals s'han classificat les fotografies són: 

o Política. Imatges sobre esdeveniments polítics o retrats de personatges 

del món de la política.  

o Social. Imatges en les quals el principal focus és l'ésser humà dins 

d'una societat en desenvolupament.  

 Costumista. Imatges que reflecteixen els costums i el folklore 

d'un poble, nació o cultura. 

 De denúncia. Imatges que mostren alguna injustícia. 

o Natura. Imatges sobre paisatges naturals, vegetació, animals o 

fenòmens meteorològics. Tenen un valor més artístic que no pas 

informatiu.   

o Urbà. Imatges sobre edificis, ciutats i altres paisatges urbans. Tenen un 

valor més artístic que no pas informatiu.   

o Esport. Imatges sobre esdeveniments esportius o retrats de 

personatges del món de l'esport.  

o Cultura. Imatges d'esdeveniments del món de l'art, el teatre, el cinema i 

la música o retrats de personalitats procedents dels diferents àmbits 

mencionats.  

o Altres. Engloba totes aquelles imatges que no corresponen a cap de 

les categories anteriors.  

 Vinyetes. Dibuixos i il·lustracions que persegueixen una 

determinada finalitat.   

 Fotografies personals. Apareix el fotògraf com a protagonista 

de la fotografia o altres elements de la seva vida personal.  

 Publicitat o autopromoció. Fotografies que serveixen per 

persuadir al públic a consumir un determinat producte o servei o 

publicacions que serveixen per a donar a conèixer i difondre 

algun treball, projecte o contingut propi.  

˗ Informació. Indica si la fotografia va acompanyada de text informatiu. En cas 

afirmatiu, s'afegeix la informació total o parcialment, en cas que aquesta sigui 

molt extensa.  

˗ #. Indica la presència o l'absència de hashtags.  
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5. MARC TEÒRIC 

5.1. LA FOTOGRAFIA 

Resulta complicat trobar una sola definició que englobi el significat del terme 

"fotografia" d'una forma completa, adequada i actualitzada. En primer lloc, l'Institut 

d'Estudis Catalans el defineix com el "procediment tècnic que permet obtenir imatges 

permanents mitjançant un dispositiu òptic que produeix una imatge real sobre una 

capa fotosensible". És a dir, la fotografia s'entén com la capacitat de captar una imatge 

a través d'una càmera, mitjançant l'acció fotoquímica de la llum, i reproduir-la en un 

tipus de paper especial per a aquest fi.  

Pel que fa al seu origen etimològic, prové dels vocables grecs phos, que significa llum, 

i grafis, que significa escriptura. Per tant, la fotografia és aquell procediment que ens 

permet escriure amb la llum amb l'objectiu d'immortalitzar una realitat. Abans de la 

seva existència, la representació de la realitat es limitava a la pintura, però es tractava 

d'una tècnica que mostrava el món d'una manera molt menys exacta i veraç que la 

fotografia.  

Però a banda d'aquesta definició més aviat tècnica, la fotografia també és una realitat 

molt present en la societat. Susan Sontag comenta en el seu llibre Sobre la fotografía: 

"Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada 

como el sexo o el baile, y lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística 

de masas, no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobretodo un rito social, una 

protección contra la anisedad y un instrumento de poder" (Sontag, 1981: 22). Per tant, 

la fotografia s'ha convertit, actualment, en un entreteniment, una forma d'oci o una 

afició atraient per a moltes persones, convertint-se en una activitat totalment 

consolidada que es realitza en molts moments del dia de forma normalitzada.  

Però no sempre ha estat així. En els seus inicis, la fotografia era una activitat exclusiva 

i amb una certa connotació màgica. Per entendre-ho, cal fer referència a l'origen de la 

seva existència.  

La fotografia neix a principis del segle XIX, en plena era industrial, una època en la 

qual la societat estava experimentant grans canvis. La industrialització i l'evolució de la 

màquina de vapor van donar lloc a nous mitjans de transport, nous oficis i noves vies 

de desenvolupament. Un dels principals avantatges va ser una major facilitat per a 

viatjar i desplaçar-se a països llunyans i desconeguts, aspecte del qual se'n 

beneficien, en gran part, els mitjans de comunicació. Paral·lelament a això, també 



 

22 
 

s'inicia un procés de colonització, amb el qual les principals potències europees 

comencen a conquerir i a ocupar gran quantitat de territoris d'Àfrica, Amèrica i Àsia. 

Els països industrialitzats es converteixen en grans imperis com a conseqüència dels 

nous  mercats, les matèries primeres i la mà d'obra barata que els hi generava el 

conjunt de colònies.  

Gràcies als beneficis que la industrialització i la colonització generen, la burgesia 

guanya cada cop més força i competències. Aquesta nova classe social reemplaça a 

la noblesa i es converteix, ràpidament, en la classe dominant. Això fa que necessiti 

grans reconeixements i una manera d'aconseguir deixar una empremta en el futur i 

transmetre la seva imatge a la posteritat. Aquesta és una de les principals motivacions 

per les quals els processos fotogràfics es comencen a desenvolupar.    

La premsa també experimenta grans canvis a finals del segle XIX a causa de la 

industrialització i la millora dels processos productius. Apareixen noves facilitats que 

permeten als mitjans desenvolupar les rutines periodístiques amb una major 

productivitat. Alguns d'aquests canvis són les millores en els transports, les noves 

tècniques d'impressió, la implantació del telègraf i la creació de les primeres agències 

de notícies. Però aquesta transformació no es podria entendre sense parlar de 

l'evolució dels seus lectors. Com a conseqüència del creixement de la burgesia, la 

necessitat d'informació és cada cop més elevada i la premsa ha de respondre davant 

d'aquesta ascendent demanda. Els lectors es tornen més exigents i necessiten 

informació de qualitat i de diferents àmbits. A més, apareixen una gran quantitat de 

nous mitjans, destinats a públics molt diferenciats. Per tant, es multipliquen els 

gèneres, els lectors, els mitjans i la difusió.  

Dins d'aquest context social i econòmic neix la primera fotografia l'any 1826, quan el 

francès Joseph Nicéphore Niepce obté una imatge en una placa impregnada de 

material fotosensible dins d'una càmera fosca. La primera fotografia documentada 

s'anomena La cour du domaine du Gras2 i es tracta d'una imatge de poca qualitat i 

obtinguda després de vuit hores d'exposició. Aquest invent obre les portes a Jacques 

Daguerre, que perfecciona els descobriments de Niepce i desenvolupa una nova 

tècnica: el daguerreotip. Es tracta d'un procediment fotogràfic més avançat que amb 

una placa de coure, coberta amb una solució de plata, aconsegueix reduir el temps 

d'exposició a mitja hora (temps que s'anirà escurçant al llarg dels anys) i augmentar la 

qualitat de les imatges. Finalment, si parlem de la història de la fotografia, també cal 

                                                           
2
 Traduïda al català com 'Vista des de la finestra a Le Gras'.  
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mencionar a William Henry Talbot, que l'any 1839 desenvolupa el calotip o negatiu 

sobre paper, que permet realitzar múltiples còpies d'una fotografia.   

Aquests invents es van estendre ràpidament per tot el món, sobretot pels sectors de la 

burgesia, que tenien una gran inquietud per a registrar el seu context de la manera 

més exacta i instantània possible. Per tant, la fotografia va ser creada amb la intenció 

d'apropar la realitat en forma d'imatge. Així ho explica Jacques Aumont en el seu llibre 

L'image, que defineix la fotografia com "un objecte produït per la mà humana, en un 

cert dispositiu, i sempre per a transmetre al seu espectador, de forma simbolitzada, un 

discurs sobre el món real" (Aumont, 1999).  

Des de la seva invenció, la fotografia ha gaudit de molts usos diferents: com a 

documentació d'un fet històric, com a element artístic, com a propaganda política, com 

a eina de control social, com a demostració identitària,... Així doncs, la fotografia està 

present a la vida de tothom i ajuda a consolidar la visió que les persones tenen del 

món. A més, segons Susan Sontag, les fotografies donen un caràcter testimonial per 

verificar un fet: "Las fotografías procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de 

lo cual dudamos, parece demostrado cuando nos muestran una fotografía" (Sontag, 

1981: 18). Però no sempre es tracta de representacions fidels de la realitat. Sontag 

també explica que s'ha d'anar en compte, ja que poden tenir diverses interpretacions i, 

molts cops, no representen una veritat absoluta: "Aunque en un sentido la cámara en 

efecto captura la realidad, y no solo la interpreta, las fotografías son una interpretación 

del mundo tanto como las pinturas o los dibujos" (Sontag, 1981: 20).  

El fotògraf és l'encarregat de definir com serà la seva fotografia i li proporciona la seva 

subjectivitat, la seva forma de veure el món. A això cal sumar la facilitat de manipulació 

de les imatges, que es pot produir de moltes maneres, ja que tan sols amb un zoom o 

un enquadrament, ja estàs delimitant allò que vols mostrar. Joan Fontcuberta ho 

explica en el seu llibre El beso de Judas. Fotografía y realidad: "Encuadrar es una 

manipulación, enfocar es una manipulación, seleccionar al momento del disparo es 

una manipulación… La suma de todos estos pasos se concreta en la imagen 

resultante, una manipulación sin paliativos. Crear equivale a manipular, y el mismo 

término de fotografía manipulada constituye una flagrante tautología". (Fontcuberta, 

1997:  126). Per tant, tot i que una imatge estarà sempre manipulada, el més important 

són els criteris utilitzats per la voluntat d'enganyar del fotògraf. Malgrat això, 

Fontcuberta explica que a tota fotografia, fins i tot la més manipulada, s'hi trobarà un 

punt d'informació.   
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En definitiva, la fotografia és un concepte abstracte i difícil de definir però que 

conforma una part important de les nostres vides. Vivim envoltats de fotografies: 

algunes reflecteixen una realitat i d'altres la manipulen, però sempre tenen la capacitat 

de reforçar o de modificar les percepcions, els punts de vista i les opinions de tothom 

que les observa d'una manera molt més eficaç que les paraules. Tal i com va comentar 

en una ocasió el fotògraf i sociòleg Lewis Hine, conegut per utilitzar la fotografia com a 

eina de reforma social per a canviar les lleis del treball infantil als Estats Units: "Si 

pogués explicar-ho amb paraules, no seria necessari carregar amb una càmera".  

 

5.2. EL FOTOPERIODISME 

La premsa va alliberar la fotografia de les seves limitacions artístiques, científiques i 

culturals i la va utilitzar amb intencions informatives. En el moment en què les imatges 

es comencen a utilitzar per a il·lustrar els grans successos noticiosos, podem parlar de 

fotoperiodisme, que va ser possible gràcies al desenvolupament de la impremta i a les 

innovacions en el camp de la fotografia i la premsa que s'han comentat anteriorment.   

El primer cop que apareix una imatge en premsa mitjançant la tècnica del negatiu 

tramat, va ser l'any 1880 amb la publicació de 'A scene of Shantytown' del fotògraf 

Stephen Henry Hogan a The Daily Graphic. Aquest fet va suposar el principi del 

periodisme il·lustrat i moltes revistes setmanals i mensuals, que van començar a 

utilitzar fotografies en les seves pàgines, van adonar-se ràpidament del fort impacte 

que tenien a l'hora de demostrar determinats fets noticiosos. El fet de capturar un 

moment i poder-lo observar tot i no haver estat present, atrapava als lectors, ja que 

des de les seves cases podien conèixer la realitat com si haguessin estat al lloc dels 

fets. Els conflictes bèl·lics es van convertir en l'àmbit més oportú per desenvolupar el 

fotoperiodisme i un dels motius pels quals aquesta nova branca del periodisme va 

guanyar tanta importància a partir del 1853, coincidint amb la Guerra de Crimea.  

Però el naixement del fotoperiodisme, tal com avui el coneixem, es remunta a 

l'Alemanya de la República de Weimar (1919-1933), un període que només va tenir 

quinze anys de durada però que va gaudir de llibertat de premsa, d'una absoluta 

riquesa artística, literària i científica i de grans avanços en el camp de la tecnologia. 

Dins d'aquest context, apareixen gran quantitat de revistes destinades a un públic 

generalment culte, en les quals es tracten temes força variats. Les fotografies es 

comencen a distribuir per agències especialitzades, com és el cas de Dephot 

(Deutscher Photodienst), una de les primeres agències alemanyes i la més important 



 

25 
 

pel que fa a l'àmbit fotogràfic, ja que hi treballaven tots els fotògrafs més reconeguts 

del moment. Però amb l'arribada d'Adolf Hitler al poder, les llibertats de premsa 

s'acaben i la informació i la fotografia passa en mans de l'Estat. La gran majoria de 

fotògrafs alemanys, que eren en gran part d'origen jueu, es van veure obligats a 

abandonar el seu país i establir-se a països com França, Anglaterra i els Estats Units, 

on el fotoperiodisme modern comença a estar en efervescència.  

Així doncs, el 1936, Henry Luce compra tots els drets de la revista Life, de la qual ell 

n'era el fundador, i li atribueix una nova i revolucionaria filosofia basada, en gran part, 

en una estructura fortament il·lustrada i amb una gran presència fotoperiodística a les 

seves pàgines. Aquest nou enfocament va esdevenir un èxit de vendes i, a partir 

d'aquest moment, la revista va començar a guanyar una creixent popularitat. A més, es 

va convertir en la gran precursora d'altres mitjans de comunicació, que també van 

saber veure els avantatges d'incorporar fotografies en les seves publicacions.  

Avui en dia, però, el fotoperiodisme és molt diferent que el que es podia veure a la 

República de Weimar o a la revista Life. Les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació han modificat totalment les rutines del fotoperiodisme i del periodisme en 

general. La digitalització de la fotografia i els avenços tecnològics en el camp de la 

informàtica han canviat els paradigmes del món de la comunicació i, per tant, també 

hem d'entendre el fotoperiodisme dins del context actual i el paper que té la fotografia 

a l'Era Digital.   

 

5.3. LA FOTOGRAFIA A INTERNET 

Durant els darrers anys, la fotografia s'ha hagut d'adaptar al conjunt de canvis que la 

societat ha anat experimentant. Amb l'arribada de l'era digital, ha hagut de fer front a 

nous reptes vinculats amb el desenvolupament de les noves tecnologies i amb 

l'aparició de nous mercats. 

Sense cap dubte, l'element detonant de l'era digital ha estat el desenvolupament 

d'Internet, que ha generat una transformació dels processos comunicatius, de la 

indústria del periodisme i de la fotografia. Internet ha suposat un ventall de possibilitats 

per als fotògrafs i fotoperiodistes, que gràcies a la xarxa disposen d'una àmplia finestra 

per mostrar els seus treballs. Actualment, disposen de diverses plataformes que 

permeten difondre les fotografies i interactuar amb una gran xarxa de contactes. Els 

espais a la xarxa més habituals pel que fa a la presència de fotografies són: 



 

26 
 

a) Els blogs i les galeries online: 

A través dels blogs i les galeries personals de fotografies a la xarxa, els fotògrafs 

poden mostrar els seus treballs fotogràfics a centenars, milers o milions d'espectadors, 

en relació a la popularitat de cada plataforma en concret. A més, a part d'exhibir les 

fotografies perquè siguin admirades per un major nombre de persones, els blogs i les 

galeries també permeten als fotògrafs guanyar nous clients i una major rellevància en 

el món de la fotografia. Alguns dels avantatges que tenen els blogs i les galeries 

personals respecte a la resta de plataformes són la seguretat del manteniment dels 

drets d'autor de les seves publicacions i la llibertat per escollir el disseny i el format 

amb el que les fotografies es presenten.  

b) Les xarxes socials:  

Es tracta de les plataformes que més popularitat i presència estan guanyant durant els 

darrers anys dins de tot el volum d'espais web disponibles a la xarxa. En tractar-se 

d'un fenomen relativament nou, es tracta encara d'un concepte bastant difós i, segons 

l'Estudi de les Xarxes Socials realitzat per l'Observatorio Nacional de las 

Telecomunicacions y la Sociedad de la Información (ONTSI) l'any 2011, existeix poc 

consens pel que fa a les teories i a les definicions sobre què són i què no són les 

xarxes socials a Internet.    

Tot i això, una de les definicions proposades és la de l'Institut Nacional de Tecnologies 

de la Comunicació (INTECO) en el seu Estudi sobre la privacitat de les dades i la 

seguretat de la informació en les xarxes socials online, realitzat l'any 2009, que les 

entén com "els serveis prestats a través d'Internet que permeten als usuaris generar 

un perfil públic, en el que plasmar dades personals i informació d'un mateix, disposant 

d'eines que permeten interactuar amb la resta d'usuaris afins o no al perfil publicat".   

Així doncs, a grans trets, les xarxes socials es basen en les relacions comunicatives 

que es generen a partir dels vincles establerts entre els seus usuaris. Per tant, són 

espais de socialització que permeten a les persones connectar-se entre elles amb 

l'objectiu d'interactuar, compartir contingut i crear comunitats d'interessos compartits. 

D'aquesta manera, es tracta d'una eina que converteix a les persones en receptors i 

en creadors de continguts al mateix temps.  

D'altra banda, aquestes estructures socials s'estan tornant cada cop més visuals, ja 

que els continguts compostos per imatges i vídeos estan ascendent de forma 

exponencial. Raquel Herrera i Lluís Codina utilitzen el concepte "xarxa social visual" 
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per parlar d'aquelles xarxes que utilitzen les imatges com a forma privilegiada per a 

difondre continguts. En el seu article Redes Sociales Visuales: Caracterización, 

Componentes y posibilidades para el SEO de Sitios Intensivos en Contenidos les 

defineixen com "aquellas que sirven como plataformas y generan comunidad en base 

a compartir imágenes. Estas imágenes pueden ser estáticas, como fotografías o 

gráficos o en movimiento como vídeos o animaciones". Per tant, podem veure que, 

actualment, les fotografies presenten un dels papers principals dins del volum de 

continguts de la majoria de les xarxes socials.  

Però no totes les xarxes socials tenen les mateixes funcions i finalitats, ja que segons 

els objectius de cada usuari, cal escollir la més adequada per a assolir-los de la forma 

més satisfactòria possible. Pel que fa a fotografia, existeixen determinades  xarxes en 

les quals les imatges gaudeixen d'una major rellevància, ja sigui per la importància que 

se li donen o pel nivell d'implantació social que tenen. En data del 2017, les que més 

presència fotogràfica tenen són: 

 Facebook: es tracta de la xarxa social més utilitzada i la que gaudeix d'un 

major volum d'usuaris. Permet tenir una xarxa d'amistats amb les quals 

compartir missatges, fotografies, vídeos, enllaços i tota mena de continguts. 

Per tant, no es tracta d'una xarxa social especialitzada únicament en 

fotografia però, tot i això, segons l'article sobre xarxes socials visuals de 

Raquel Herrera i Lluís Codina comentat anteriorment, les publicacions que 

inclouen imatges són les que generen un major interès. Això s'ha demostrat 

amb les dades recopilades per la consultora Socialbakers que, d'acord amb 

l'anàlisi de més de trenta mil pàgines de Facebook de tot el món durant l'any 

2014, s'ha calculat que el 75% del contingut primari d'aquestes pàgines eren 

fotografies, de la mateixa manera que també ho eren un 87% de les 

publicacions més compartides. Facebook permet difondre les imatges a 

velocitats incalculables i el fet que es puguin compartir, fa que es puguin 

distribuir per tot el planeta en qüestió de segons. A més, al tractar-se de la 

xarxa social més popular, fa que sigui idònia per a divulgar fotografies pel 

canvi.  

 Instagram: és una xarxa social especialitzada en fotografia que consisteix en 

una aplicació mòbil i una pàgina web. L'aplicació mòbil permet realitzar 

fotografies, editar-les, aplicar-hi filtres i compartir-les amb els teus seguidors. 

Cal prestar bastant atenció a aquesta xarxa social, ja que és la que està 

experimentant un major creixement durant els darrers anys. De fet, segons 
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dades de l'observatori de xarxes socials realitzat per The Cocktail l'any 2016, 

Instagram ja va superar a Twitter pel que fa al volum d'usuaris en l'àmbit 

espanyol, situant-se en segona posició només per darrere de Facebook. Per 

aquest motiu, en tractar-se d'una xarxa social especialitzada en fotografia, 

que cada cop està guanyant una major popularitat, s'ha de tenir en compte 

com una de les xarxes més competents per a distribuir contingut fotogràfic de 

qualitat i que aquest arribi al volum més gran de persones possible.  

 Twitter: aquesta xarxa social permet als seus usuaris compartir missatges 

textuals de fins a 140 caràcters, coneguts amb el nom de tweets, que 

serveixen per intercanviar pensaments, experiències i vivències a temps real. 

Tot i que també es tracta d'una xarxa generalista pensada, principalment, per 

compartir petits missatges de text, també hi ha la possibilitat de compartir 

fotografies, vídeos i enllaços. De fet, seguint la línia de Facebook, el mateix 

article comenta que el volum de retweets augmenta notablement a l'incloure 

contingut fotogràfic. Per tant, les imatges també tenen una presència força 

important dins d'aquesta xarxa social.  

 Flickr: permet emmagatzemar, buscar, vendre i compartir fotografies i vídeos 

a través de la xarxa. És una de les xarxes socials més utilitzades per als 

bloggers i pels mitjans de comunicació per a albergar grans quantitats de 

fotografies que poden ser consultades pels seus lectors. Aquesta xarxa social 

també és molt atractiva pels fotògrafs que volen mostrar i vendre els seus 

projectes i també per aquells que busquen imatges d'una temàtica 

determinada.   

 Tumblr: es tracta d'una plataforma creada per petits blogs que permeten 

compartir textos, imatges, vídeos, àudios i enllaços. Es podria entendre com 

una plataforma híbrida entre una xarxa social i un blog personal, ja que el fet 

de poder comentar i compartir les entrades d'altres usuaris, fa que aquests 

microblogs adquireixin elements d'interactivitat propis de les xarxes socials. 

Per tant, també esdevé una de les plataformes que facilita una bona difusió 

dels continguts fotogràfics.  

 Pinterest: permet recopilar, compartir i emmagatzemar imatges i vídeos que 

es troben a Internet. Segons els seus creadors, es tracta d'una xarxa social 

que esdevé una eina de descobriment visual, ja que ajuda a organitzar o a 

trobar col·leccions d'imatges en relació a la temàtica, els interessos o els 
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esdeveniments cercats. En molts casos, es tracta d'una font d'inspiració, ja 

que recopila en un mateix espai tots els interessos dels seus usuaris. Així 

doncs, els fotògrafs poden trobar en aquesta xarxa social un bon espai per 

inspirar-se i per a distribuir nous continguts.  

c) BANCS D'IMATGES:  

Són una font de distribució de contingut fotogràfic de qualitat a la xarxa. Serveixen per 

a vendre i comprar imatges d'arxiu amb finalitats editorials, periodístiques, comercials i 

publicitàries, entre d'altres. Serveixen com a intermediari entre els fotògrafs i els clients 

que busquen fotografies d'una determinada temàtica. Normalment les retribucions són 

a base de percentatges: el client paga el preu de la fotografia i l'import es reparteix 

entre el fotògraf i l'agència, en relació al tant per cent acordat.  

Alguns dels bancs d'imatges digitals més populars són Dreamstime, Depositphotos, 

iStock, Fotolia, Shutterstock i Pixabay.  

d) FÒRUMS DE FOTOGRAFIA: 

Existeixen una gran quantitat de fòrums de fotografia a Internet, siguin d'imatges 

generals o de determinades tècniques o temàtiques. Tot i que no es tracta de la forma 

més popular de difondre fotografies, aquestes plataformes són una opció més per 

mostrar els treballs realitzats, per compartir els progressos i, sobretot, per a crear una 

xarxa de contactes dins del món de la fotografia.  

 

5.4. CANVI SOCIAL 

El canvi social és la modificació o la transformació de les estructures que conformen 

una determinada comunitat en relació a les seves normes, conductes o valors. Aquest 

canvi pot provenir per diversos motius, siguin voluntaris o involuntaris, i pot aplicar-se a 

una gran quantitat d'aspectes d'una societat, ja que poden ser qüestions econòmiques, 

polítiques, culturals, ideològiques, tecnològiques, ètiques o identitàries, entre d'altres.   

En molts casos, es poden produir per l'evolució de les societats, sigui a gran escala o 

amb petites modificacions. Alguns d'aquests canvis són els produïts pels sistemes 

polítics, la globalització, el creixement econòmic, la democratització, el progrés o el 

desenvolupament tecnològic. Per exemplificar els canvis socials, podem mencionar 

alguns dels més transcendentals que s'han viscut al llarg de la història de la humanitat, 
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com són els provinguts per les lluites de la classe obrera, l'alliberament dels costums 

sexuals o els canvis en els rols de les esposes en les famílies modernes. 

Amb el pas dels anys, diferents sociòlegs han proposat teories per a explicar aquest 

fenomen. Bruce J. Cohen explica en el seu llibre Introducción a la sociología que 

existeixen quatre teories del canvi social: 

1. Teories evolucionistes: en aquestes teories es vincula Auguste Comte, pioner 

en desenvolupar la teoria de les transformacions socials. Defensen que la 

societat es desenvolupa des de les formes més simples fins a les més 

complexes i que, per tant, les societats que es troben en etapes més 

avançades pel que fa al seu desenvolupament, són més progressistes que la 

resta. En concret, Auguste Comte defensa que la societat capitalista no s'entén 

com un fet espontani, sinó com un producte històric i el motor de canvi es troba 

en la ment i en com la gent comprèn la realitat social. 

Altres sociòlegs que vinculen les seves teories sobre el canvi social amb 

l'evolucionisme són Herbet Spencer, Lewis Henry Morgan i Émile Durkheim. 

2. Teories cícliques: és una visió alternativa a l'evolucionisme, ja que consideren 

que la societat passa per diverses etapes que conformen cicles repetitius.  

Alguns dels sociòlegs vinculats amb les teories cícliques són Vilfredo Pareto i 

Pitirim Sorokin.  

3. Teories de l'equilibri: entenen que la societat està formada per una successió 

de parts independents i que cada una d'aquestes parts contribueix a l'eficàcia 

d'aquesta societat. Consideren que si el canvi social desestructura una 

d'aquestes parts, la societat es veurà afectada per un estat de desequilibri i es 

generaran altres canvis socials en altres fragments de la societat que faran que 

es retorni a un estat harmònic. 

4. Teories del conflicte: veuen la societat com un conjunt de grups que viuen en 

conflicte de forma permanent. Els canvis socials es duen a terme quan aquests 

grups competeixen entre ells pels recursos disponibles. Això genera un estat 

de desorganització i inestabilitat constant.  

Tot i això, el canvi social segueix sent, avui en dia, un concepte difícil de definir a 

causa de la seva complexitat i al seu vast volum d'estudis teòrics. Tot i això, s'ha de 

tenir en compte que sempre són detectables, ja que afecten a algun dels elements 

observables de la societat. Així doncs, per constatar que se n'ha produït un, cal 
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comparar entre l'actualitat i una època posterior i notar quines són les diferències i 

quines han estat les conseqüències del determinat canvi. 

 

5.5. MOVIMENTS SOCIALS A INTERNET 

 

Els moviments socials es produeixen quan un grup no formal de persones tenen 

l'objectiu de generar un canvi social. Josep Pont i Vidal explica en el seu article A què 

ens referim quan parlem de Moviment Social? Com podem analitzar-lo?, que en 

relació a l'estudi que va realitzar el politòleg J. Raschke (Raschke, 1985: 77), els 

moviments socials sempre han d'estar conformats pel següent conjunt d'elements:   

a) Mobilització  

b) Continuïtat 

c) Consciència de pertinença 

d) Baixa especificació dels rols i mínim grau de diferenciació 

e) Formes d'organització i d'actuació variables 

f) Disposar d'una finalitat o objectiu. 

 

Per tant, tenint en compte aquests elements i sabent que els moviments socials són 

agrupacions de persones que s'organitzen davant d'un conflicte per intentar canviar el 

transcurs natural dels fets, podem detectar que, al llarg de la història, se n'han dut a 

terme en nombroses situacions. Uns dels exemples més potents són els moviments 

obrers del segle XIX i XX, un conjunt de reivindicacions que van unir a tota la classe 

obrera per a lluitar per a unes millors condicions de vida. Més endavant, aquestes 

protestes van sevir de precedent per altres mobilitzacions socials de gran importància 

per la societat com el moviment feminista, el pacifisme, el moviment estudiantil, 

l'ecologisme o la defensa dels drets LGBTI, entre d'altres.  

 

Actualment, tot i que els moviments socials no han canviat massa pel que fa als seus 

propòsits i finalitats, sí que s'han produït notables diferències pel que fa a la seva 

forma d'organització, acció i aproximació a la societat. Aquests canvis han estat 

provocats per un conjunt de noves eines que han arribat amb el desenvolupament 

tecnològic i el món digital i que han tingut un impacte positiu dins dels moviments 

socials.  
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En aquest nou context, els grups i associacions dels moviments socials utilitzen 

Internet i les xarxes socials per organitzar-se d'una manera més ràpida, econòmica i 

efectiva, obtenint una major coordinació i una major repercussió en la societat. Internet 

permet una millor difusió i promoció de les idees i de les tàctiques de protesta socials i 

un abast global a temps real. Les idees es difonen a través de les pàgines web 

pròpies, els portals col·lectius, els mitjans de comunicació alternatius i, sobretot, a 

través de les xarxes socials. Aquests nous canals permeten una comunicació massiva 

que provoca una major visibilitat, tant nacional com internacional.  

 

Avui en dia, la major part dels moviments socials i polítics del món utilitzen Internet 

com a instrument d'acció i organització. En el llibre Redes de indignación y esperanza, 

Manuel Castells fa una anàlisi detallada dels moviments socials nascuts a través de la 

xarxa que s'han experimentat els darrers anys. Alguns dels moviments socials a 

Internet més significatius han estat la revolució per a la llibertat i la dignitat de Tunísia, 

la revolució egípcia, les Primaveres Àrabs, el moviment dels indignats a Espanya, 

l'Occupy Wall Street o la revolució islandesa. Tot i que es tracta de protestes amb 

finalitats que poc tenen a veure les unes amb les altres i que estan desenvolupades en 

contextos totalment diferents, cap d'elles hagués estat possible de realitzar de la 

mateixa manera sense l'ajuda d'Internet i les connexions sense fils, ja que les noves 

tecnologies van desencadenar el paper decisiu de la comunicació per a la formació i 

per a l'acció d'aquestes mobilitzacions.  

 

Així doncs, en una societat que viu cada cop més connectada i que cada vegada es 

mou amb més facilitat per la xarxa, Internet s'ha convertit en una de les majors eines 

de canvi i és impossible imaginar un moviment social en qualsevol àmbit sense la 

presència de la xarxa i les noves tecnologies. 
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6. FOTOGRAFIA I CANVI SOCIAL 

6.1. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA FOTOGRAFIA 

La fotografia periodística és aquella que per si sola reflecteix una realitat i que genera 

una correlació recíproca entre informació i opinió. Aquesta imatge, reflexa de manera 

immediata una determinada situació i aporta les dades necessàries per entendre-la. 

Per aquest motiu, una bona fotografia periodística no necessita anar acompanyada de 

text, ja que la força que té per si sola a l'hora de narrar un determinat succés, és molt 

superior a la que poden tenir les paraules. A l'article ¿En fotoperiodismo también una 

imagen vale mas que mil palabras?, Eulalia Fuentes explica que la fotografia és un 

mètode d'informació de fàcil comprensió i accessibilitat per a tot el món, 

independentment de quin sigui el nivell econòmic o intel·lectual de la persona que la 

contempla, argumentant que les imatges es dirigeixen directament a la sensibilitat i 

subjectivitat de cadascun dels seus espectadors:  

«La imagen no da tiempo a la reflexión ni al razonamiento como la lectura 

de un libro, de una noticia, o de una simple conversación, es inmediata, se 

dirige a la emotividad, a lo que se ve o lo que se quiere ver -la 

interpretación-. Una foto es un espejo con memoria, es la mirada singular y 

subjetiva de un fotógrafo o del medio que la publica, un libro, un periódico, 

etc., pero es también la mirada singular y subjetiva de la persona que la 

mira o la ve. Es un documento importante para la comprensión de la 

sociedad, es una fuente de información y puede llegar a ser también una 

obra de arte.» (Fuentes, 2003) 

Així doncs, una fotografia és un llenguatge entès per tothom, que va més enllà de les 

diferències culturals i lingüístiques de la societat. Això permet que gaudeixin de la 

capacitat de generar una sensibilització global en el seu públic. Les fotografies entren 

pel sentit de la vista i, d'alguna manera, activen el cervell despertant les emocions, 

generant els sentiments i aconseguint l'estimulació de la part emocional de 

l'organisme. D'aquesta manera, s'elabora la consciència de la realitat observada i 

s'assoleix un procés d'aprenentatge i educació basat en la sensibilització. El 

fotoperiodista Manu Mart explica que són tan efectives a l'hora de sensibilitzar a la 

població perquè tot el món reconeix en la fotografia alguna cosa que li és pròpia: "una 

imagen siempre nos es familiar, es democrática, y no tiene reglas tan estrictas como la 

pintura por ejemplo. Hablamos de un arte medio, y como tal, fácilmente abrazable por 
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gran parte de la población. Ahí reside su poder, pero también la gran crisis que 

atraviesa". 

Les imatges, tant si mostren situacions agradables com fets desoladors, tenen un 

impacte en la consciència dels espectadors. La ment de les persones retén aquestes 

fotografies impactants i genera un estat de commoció generalitzat, ja que són capaces 

de despertar tota mena de sentiments com l'alegria, la tristesa, la ràbia, el rebuig o la 

indignació. D'aquesta manera, es converteixen en instruments de lluita social i en una 

potent font d'inspiració per a l'acció social de les masses, fent obrir els ulls als 

segments de població que, fins aleshores, estaven inactius i es mantenien al marge de 

la lluita ciutadana i generant tot tipus de mobilitzacions a escala global.   

Aquest tipus de fotografia que genera reccions i incita a l'acció, ha estat anomenada 

per Eloísa Nos Aldás, Susana Andrés del Campo i Agustín García Matilla com "imatge 

transformadora".  A l'article La imagen transformadora. El poder de cambio social de 

una fotografía: la muerte de Aylan, que han escrit aquests tres autors conjuntament, la 

defineixen com "aquella que adquiere dimensión política, transitando de su dimensión 

informativa inicial a bandera de manifestación personal y colectiva". Per tant, una 

fotografia serà transformadora quan aconsegueixi que una mobilització social 

transcendeixi a la dimensió política a causa de l'impacte del seu contingut visual i el 

seu significat.  

Les primeres fotografies que mostraven desastres i sofriment humà van desencadenar 

efectes emocionals a gran part de població. Les imatges permetien transportar als 

espectadors al lloc dels fets i, per tant, convertir-los en testimonis de les desgràcies 

alienes. Per moltes persones va ser a través de la fotografia que van descobrir la 

realitat d'una guerra, ja que mai ho havien vist amb els seus propis ulls. La fotografia 

feia les tragèdies més reals i més properes a la gent que les visualitzava, cosa que, 

fins aleshores, no s'havia aconseguit amb tant èxit amb la premsa escrita.  

Les primeres fotografies realitzades en un camp de batalla van ser les de Roger 

Fenton, que mostraven la guerra de Crimea l'any 1855. Des d'aleshores, tots els 

conflictes bèl·lics han estat coberts per fotoperiodistes que han donat l'oportunitat de 

conèixer arreu del món els desastres humans, materials i econòmics que causa un 

conflicte bèl·lic. Per aquest motiu, avui en dia existeix un gran volum de material visual 

que documenta gran part de les guerres més recents.  

Així doncs, pot semblar que el bombardeig constant de dures imatges de conflictes i 

sofriment humà ha provocat un sentiment d'indiferència davant d'una imatge d'aquesta 
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índole, ja que la societat ja està molt acostumada a veure aquest tipus de continguts. 

Per tant, és comprensible entendre que la gent no respongui a les fotografies actuals 

de la mateixa manera que ho feien anys enrere, és a dir, com va succeir amb les 

fotografies de la guerra de Crimea o la guerra de Vietnam. Tot i això, el fotoperiodista 

Manu Mart explica que, en realitat, les bones fotografies continuen mantenint un poder 

sensibilitzador igual o, inclús major, que en el passat, ja que existeix un nombre molt 

més gran de fotoperiodistes que mostren la seva visió personal de cada conflicte. A 

més, argumenta que l'absència de respostes que s'experimenta en algunes ocasions, 

probablement prové d'un problema molt més profund, que fa referència a la 

insensibilització global de l'ésser humà, creada per la falta d'esperances:  

«Salimos un sábado por la mañana, damos un paseo y entramos en la 

exposición del World Press Photo en Barcelona. Hay una imagen de mi 

amigo Santi Palacios en la que dos hermanos son rescatados del mar, 

poco tiempo después de haber perdido a su madre. Los dos lloran. La 

imagen, a nivel técnico, no es demasiado buena, pero la historia es brutal. 

¿A cuántas personas llega realmente esa imagen hasta el punto de salir de 

allí queriendo ayudar de alguna manera? Ese es el fin de la fotografía, y en 

esta sociedad es muy difícil conseguirlo, aunque lo hace en numerosas 

ocasiones».  

Per tant, la fotografia té un paper molt important a l'hora de generar consciència i 

opinió pública i, això, és un objectiu que gairebé sempre compleix. A més, malgrat ser 

una tasca molt dificultosa, en moltes ocasions ha propiciat accions socials de denúncia 

i manifestacions massives amb la finalitat d'aconseguir un objectiu comú. Ara bé, la 

fotografia és eficaç fins a aquest punt, ja que està fora del seu abast que les persones 

que tenen el poder de prendre les decisions, duguin a terme un canvi d'actitud moral 

davant d'un determinat conflicte.   

 

6.2. UN RECORREGUT HISTÒRIC PER LES FOTOGRAFIES DE 

GRAN IMPACTE  

Al llarg de la història de la fotografia han aparegut imatges que han deixat una gran 

impremta en la societat i han estat capaces de canviar la perspectiva del món. Tot i 

això, aquestes grans icones fotogràfiques molts cops han anat acompanyades de 

rumors i especulacions pel que fa a les històries que amaguen en el seu rerefons.  
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Conscients de la força de la fotografia, la revista Time va publicar l'any 2016 el 

projecte multimèdia 100 Photographs: The Most Influential Images of All Time, un 

recull de les 100 imatges més influents de la història de la fotografia, en qualsevol de 

les seves modalitats: política, societat, història, esport, moda i art. Aquest projecte 

demostra que la fotografia ha estat, en moltes ocasions, un punt d'inflexió en la història 

contemporània.  

Les imatges més impactants han estat aquelles que han obert els ulls de la societat 

sobre una realitat, que han posat com a tema de debat un problema que fins aleshores 

estava invisibilitzat o que s'han convertit en les representacions gràfiques d'un 

conflicte. Algunes d'elles, fins i tot han modificat la forma com la societat pensava, la 

perspectiva que es tenia del món i la forma en la que es vivia. Però el que han 

aconseguit totes elles és que la tragèdia que reflecteixen mai sigui oblidada i romangui 

a la ment dels espectadors durant totes les seves vides.  

A continuació es comenten algunes de les imatges més significatives de la història del 

fotoperiodisme, que demostren la forta influència que pot arribar a tenir una imatge en 

l'opinió pública i la gran capacitat que tenen per a modificar el transcurs natural dels 

fets i canviar certes lleis i normes per aconseguir unes millors condicions de vida.   

 

 'Loyalist Militiaman at the Moment of Death' de Robert Capa (1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalist Militiaman at the Moment of Death  

Autor: Robert Capa 
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Aquesta fotografia, publicada per primera vegada el 23 de setembre de 1936 a la 

revista Vu, s'ha convertit en tot un símbol de la Guerra Civil Espanyola i del 

fotoperiodisme de guerra. La fotografia va ser capturada pel fotògraf hongarès Robert 

Capa el 5 de setembre de 1936, al terme municipal d'Espejo, a Còrdova. La imatge 

mostra la mort de Federico Borrell García, un milicià anarquista de 25 anys, durant la 

Guerra Civil Espanyola. El que fa interessant aquesta imatge és que capta el moment 

exacte en què una bala impacta al cos del soldat, provocant la seva mort de forma 

imminent.  

Ernest Andrei Friedman, més conegut com a Robert Capa, va ser un dels fotògrafs i 

corresponsals de guerra més reconeguts del segle XX. Durant tota la seva carrera, ha 

fotografiat la brutalitat dels principals conflictes bèl·lics d'aquest període, com la 

Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial o la Guerra Indoxinesa.   

En esclatar la Guerra Civil Espanyola el juliol del 1936, Capa decideix viatjar a 

Espanya com a reporter gràfic de la revista Vú per a documentar el conflicte. Hi va 

acompanyat de Guerda Taro, la seva parella i companya d'ofici. En aquells moments, 

el fotògraf tenia 24 anys però ja posseïa una gran experiència en el món de la 

fotografia. El 5 de setembre de 1936, acompanya a un grup de soldats anarquistes, 

que venien d'Alcoi, pels voltants del municipi cordovès d'Espejo. Aquell dia, Capa 

captura una de les imatges més famoses i controvertides de la història de la fotografia.  

La imatge es publica per primera vegada a la revista francesa Vu, en un reportatge de 

dues pàgines en el qual apareixen diverses fotografies d'Espejo i Cerro Murciano. La 

imatge del milicià apareix en la primera plana, acompanyada del següent text: "De 

sobte, el seu avanç va ser interromput, una bala va xiular i la seva sang va ser 

vessada en el seu sòl natiu".  

Tot i que la imatge va impactar als lectors de la revista francesa, no va ser fins un any 

després que es va fer realment famosa gràcies a la seva publicació a la revista 

estatunidenca Life, el 12 de juliol de 1937. En aquesta publicació, la imatge 

acompanya un reportatge extens que conforma un balanç del primer any de la Guerra 

Civil Espanyola. Des d'aquest moment, la captura de Capa obté una gran importància i 

adquireix grans mèrits, però a la vegada, també comencen a desbordar tota mena de 

crítiques al voltant de la legitimitat de la fotografia.   

La seva veracitat ha estat qüestionada en diverses ocasions i per diversos motius. De 

fet, existeixen una gran quantitat d'estudis que aporten proves per demostrar que es 

tracta d'un muntatge. Un dels opositors més conegut és el periodista Philip Knightley, 
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que el 1975 assegura en el seu llibre The first Casualty: Crimea to Vietnam, que la 

mort del milicià es tracta, en realitat, d'una escenificació, ja que la poca acció militar 

que hi havia durant aquells dies a la localització dels fets impossibilitaria un atac real. 

Des d'aquesta declaració, la controvèrsia sobre la veracitat de la imatge no va parar de 

créixer. 

D'altra banda, també van aparèixer defensors de Capa, que escrivien diferents 

arguments per a demostrar que el moment captat a la imatge havia sigut real. Richard 

Whelan, autor de la biografia de Robert Capa i un dels majors coneixedors de la vida i 

l'obra del fotògraf hongarès, defensa l'autenticitat de la captura incorporant en el seu 

llibre Robert Capa: A Biography, la investigació i opinió del criminalista Robert L. 

Franks, detectiu d'homicidis del departament de policia de Memphis, sobre la 

impossibilitat d'un posat en la imatge a causa de l'expressió i la postura del retratat.  

A Espanya, la fotografia no es va conèixer fins uns quants anys més tard, ja que la 

censura del règim franquista impossibilitava la seva entrada. Fora d'Espanya, però, 

aquesta imatge va servir per cridar l'atenció dels països aliats sobre la preocupant 

situació que els espanyols estaven vivint a causa de la guerra.  

Sigui realitat o muntatge, la Mort d'un milicià és la captura d'un moment que ha passat 

a la història i cal  tenir en compte les conseqüències que la publicació d'aquesta 

fotografia va suposar, ja que no només es tracta d'un  dels grans símbols de la Guerra 

Civil Espanyola i la fotografia en premsa, sinó que cal saber veure la seva importància 

dins del context en el qual es va realitzar. Tot i que ja s'havien publicat gravats d'altres 

guerres com la de Crimea o de la Guerra de Secessió, les imatges de Capa de la 

Guerra Civil van ser de les primeres fotografies de guerra que es van publicar a la 

premsa, en un moment en què el públic encara no estava acostumat a veure 

visualment els impactes d'un conflicte armat. Aquesta fotografia, per tant, també va 

ajudar a descobrir les conseqüències que provoquen les imatges en la societat en el 

moment en què es publiquen en els mitjans de comunicació.  
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 'The death of Hector Pieterson' de Sam Nzima (1967)  

 

The death of Hector Pieterson 
Autor: Sam Nzima 

Les protestes de Soweto van ser l'inici de la lluita social contra l'apartheid, un sistema 

polític de segregació racial que va ser imposat per la minoria blanca de Sud-àfrica 

entre els anys 1948 i 1990. En aquest període, la llei instaurava espais diferenciats 

entre blancs i negres; les escoles, els mitjans de transport, els hospitals i, fins i tot, els 

barris estaven assignats en relació a la raça de cada individu, sempre tenint en compte 

unes millors condicions i uns majors privilegis a la minoria blanca. A més, es van 

prohibir els matrimonis interracials i es va limitar el dret a vot exclusivament als 

ciutadans blancs.  

En aquest context, el dia 16 de juny de 1976, un grup d'adolescents de Soweto, una 

barriada de població negra que es troba a 24 km de Johannesburg, va iniciar una 

manifestació pacífica en contra de la imposició de l'ensenyament exclusiu en 

afrikaans3, la llengua de la minoria blanca colonitzadora. La gran majoria de la 

població negra es va oposar a rebre classes en aquest idioma, ja que era desconegut 

per la majoria d'ells i això obstaculitzava el procés d'aprenentatge. Uns 15.000 

alumnes de secundària van sortir al carrer amb pancartes amb l'objectiu de protestar 

per aquesta imposició. El govern sud-africà va respondre amb violència davant 

d'aquest fet: la policia va acabar amb la manifestació estudiantil tirotejant a centenars 

de joves, la majoria d'ells menors d'edat.  

                                                           
3
 L'afrikaans és un idioma provinent del neerlandès que es parla a Sud-àfrica i Namíbia. Aquesta llengua 

va ser importada pels colons neerlandesos al segle XVII i va ser imposada a les escoles sud-africanes 
durant els anys de l'Apartheid.  
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En aquells moments, Sam Nzima, un fotògraf sud-africà que estava treballant al The 

World,  va capturar el moment en què un jove sostenia el cos malferit d'un company de 

l'escola. El ferit es tractava d'Hector Pieterson, un estudiant de tan sols 12 anys, que 

morí unes hores després de l'atac. Els acompanya Antoinette Sithole, la germana gran 

de la víctima, plorant al seu costat.  

Aquesta fotografia es va publicar a The World i, en menys de 48 hores, ja es va donar 

a conèixer a tot el món. Ràpidament es va convertir en un símbol de lluita contra el 

sistema racista i en el detonant d'una onada de protestes que desencadenarien en una 

rebel·lió social per acabar amb l'apartheid.  

A més, la gran difusió internacional de la fotografia de Nzima va mostrar al món la 

realitat que s'estava vivint a Sud-àfrica, que fins aleshores havia estat totalment 

ignorada. La fotografia era una evident prova de com el règim sud-africà matava a la 

seva gent i va servir per demostrar i donar visibilitat a les brutalitats dutes a terme pel 

règim de l'apartheid. 

 'Napalm girl' de Nick Ut (1972) 

 

Napalm Girl  
Autor: Nick Ut 

 

'La guerra de Vietnam va acabar gràcies a aquesta fotografia' assegura Nick Ut, l'autor 

de la imatge, en una conferència organitzada per l'església Liberty de Newport Beach, 

California, l'any 2012.  
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Aquesta imatge, mundialment coneguda, és la màxima representació dels horrors de 

la guerra de Vietnam i en ella es reflecteix el sofriment de les innocents víctimes civils. 

La imatge va donar la volta al món i va ser decisiva a l'hora de posar punt final a un 

conflicte que, des dels seus inicis, havia causat una gran polèmica. Però, sobretot, cal 

destacar que va ser la primera vegada que es va poder observar la capacitat real que 

pot tenir una fotografia a l'hora de produir un canvi social.  

El 8 de juny de 1972, en plena guerra de Vietnam, un avió de l'exèrcit sud vietnamita 

va bombardejar a la població de Trang Bang. L'atac, coordinat pels Estats Units, tenia 

l'objectiu de controlar el proveïment per carretera entre Cambodja i Vietnam. Les 

bombes que llançava estaven formades amb una mescla d'explosius entre els quals 

destaca el napalm, un compost capaç d'abrasar tot el que toca.  

Nick Ut, un fotoperiodista vietnamita que en aquells moments treballava per l'agència 

de notícies estatunidenca Associated Press, es trobava als afores del poblat, en el lloc 

on estaven situats els soldats, quan el bombardeig va succeir. De sobte, un grup de 

civils atemorits, ferits i totalment cremats van aparèixer creuant el poble i dirigint-se 

cap als soldats i reporters que estaven cobrint els fets.  

Entre aquest grup d'habitants es trobava Kim Phuc, una nena de nou anys que corria 

per la carretera cridant i traient-se les restes de roba en flames. El foc de les bombes, 

capaç d'arribar als 1.200 ºC, va causar cremades al 65% del cos de la nena, sobretot a 

l'esquena i al seu braç esquerre. «Vaig començar a veure columnes de fum i molta 

gent que sortia corrents. (...) Entre el fum negre vaig veure a Kim Phuc que corria 

cridant "massa calent! Massa calent!" i vaig fer moltes fotografies. No volia que es 

morís, vaig deixar la càmera a un costat, vaig aixecar-la, li vaig donar una mica d'aigua 

i la vaig portar en el meu cotxe a l'hospital per intentar salvar la seva vida. Sabia que si 

la deixava allà, moriria.», afirma Nick Ut en una entrevista per a la BBC l'any 20064.  

La popularitat de la fotografia de Nick Ut va créixer d'una forma molt accelerada, 

convertint-se en imatge de portada de la majoria de diaris dels Estats Units i d'arreu 

del món i guanyant, aquell mateix any, el premi Pulitzer a la millor fotografia. La 

càmera de Nick Ut havia capturat molts moments importants de la guerra de Vietnam 

però, se'ns dubte, la fotografia de Kim Phuc va marcar un abans i un després en la 

seva carrera professional de la mateixa manera que va marcar un abans i un després 

en aquest conflicte bèl·lic. La imatge de Nick Ut va impactar a la societat nord-

                                                           
4
 BBC (13 de gener de 2006). Entrevista a Nick Ut. Recuperat el 9 de març de 2017 a 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4610000/4610456.stm 
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americana d'una manera estratosfèrica, posant en el punt de mira tots els horrors que 

la guerra del Vietnam estava generant.  

L'oposició a la guerra per part d'alguns sectors de la població estatunidenca ja tenia 

una força considerable. Les universitats van ser els principals escenaris de les 

manifestacions contra la implicació dels Estats Units en una guerra injustificada. Un 

cop difosa la imatge, les protestes i manifestacions en contra de la guerra van 

augmentar en gran mesura, creant un ambient de crispació i descontentament social 

molt gran. És per aquest motiu que es considera que la imatge de Nick Ut va contribuir 

a frenar una de les guerres que més controvèrsia ha generat als Estats Units.  

 'Tank man' o 'The unknown rebel'  (1989) 

 

 

Tank Man  
Autor: Jeff Widener 

 

'L'home del tanc' és la imatge més representativa de les protestes a la plaça de  

Tian'anmen i es tracta d'una mostra més del fort poder que pot arribar a tenir una 

fotografia. 

Les protestes a la plaça de Tian'anmen van ser unes manifestacions, majoritàriament 

estudiantils, que van tenir lloc a la República de Xina entre el 15 d'abril i el 4 de juny de 

1989. Aquestes protestes denunciaven la corrupció i la repressió del govern comunista 

de Deng Xiaoping i la crispació general produïda per la inflació i el creixement de la 
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taxa d'atur. El dia 4 de juny, el govern, cansat d'aquestes protestes, va enviar als tancs 

i als soldats de l'Exèrcit Popular d'Alliberament a la plaça de Tian'anmen per a frenar 

aquest cicle de mobilitzacions i prendre el control de la ciutat. L'entrada dels tancs i les 

tropes a la ciutat va generar una opinió reticent a la majoria dels ciutadans, que van 

mostrar una gran resistència. Això va generar una espiral de violència entre soldats i 

manifestants, que va acabar amb la vida de centenars de persones.  

L'endemà, Jeff Widener, reporter de l'agència de notícies estatunidenca Associated 

Press, es trobava al balcó d'una habitació del sisè pis del Beijin Hotel, per a cobrir els 

fets de les revoltes, quan una columna de tancs va passar per l'Avinguda de la Pau 

Eterna (Chang'an Avenue), molt propera a la plaça de Tian'anmen. De sobte, un jove 

vestit amb camisa blanca, pantalons negres i una bossa a cada mà es va parar davant 

de la columna de tancs, aturant la seva marxa. En diverses ocasions, el primer tanc va 

intentar reprendre la marxa esquivant al jove però aquest, es va tornar a col·locar 

davant del seu camí, impossibilitant la seva mobilitat.   

Aquesta escena va quedar perfectament capturada a la Nikon de Widener però, cal 

esmentar que no va ser l'únic fotògraf que la va immortalitzar. De fet, quan es parla de 

"l'home del tanc", es fa referència al conjunt de les quatre fotografies que es van 

realitzar per diferents fotògrafs des del Beijin Hotel el dia 5 de juny de 1989. Per tant, 

tot i que la fotografia de Widener és la més coneguda, també existeixen les versions 

de Charlie Cole (fotoperiodista de Newsweek), de Stuart Franklin (fotògraf de Magnum 

que cobria els fets per a la revista Life) i d'Arthur Tsang Hin Wah (fotògraf de Reuters).  

D'aquesta manera, el dia després dels fets, la imatge va ser publicada a les portades 

dels principals mitjans de comunicació de tot el món. A Occident, se li va donar un 

caràcter heroic i valerós al jove, que arriscava la seva vida per lluitar contra el Partit 

Comunista Xinès i, ràpidament, es va convertir en un símbol del Moviment Democràtic 

de Xina. De fet, durant molts anys s'han realitzat nombrosos estudis per a trobar la 

vertadera identitat del rebel però avui en dia, encara no se sap de ciència certa de qui 

es va tractar. Tot i això, la revista Time va escollir a "l'home del tanc" com una de les 

persones més influents del segle XX.  

D'altra banda, el govern xinès ha prohibit la difusió d'aquesta imatge i l'ha censurat a 

Internet. En un primer moment es va voler utilitzar com a propaganda del govern per a 

mostrar que l'exèrcit xinès mai faria mal a un civil. Tot i això, van acabar decidint la 

seva prohibició a causa de la seva forta simbologia i per la por que aquesta es 

convertís en una incitació a la rebel·lia. Actualment, es tracta d'un potent símbol de la 

resistència pacifica enfront de la brutalitat dels règims autoritaris.  



 

44 
 

 'Starving Child and Vulture' de Kevin Carter (1993)  

 

 

Starving Child and Vulture  
Autor: Kevin Carter 

 

Una altra de les imatges més influents del segle XX va ser "El nen i el voltor", 

realitzada l'any 1993 per Kevin Carter, un reporter gràfic nascut a Sud-àfrica. Aquest 

fotògraf va formar part del denominat Bang-Bang Club, juntament amb Ken 

Oosterbroek, Greg Marinovich i Joao Silva, un grup de fotògrafs que van cobrir la lluita 

contra l'apartheid.  

L'any 1993, Kevin Carter va viatjar amb una avioneta al poblat d'Ayod, al sud de 

Sudan, per denunciar la fam i la guerra que aquest país estava vivint. Allà va trobar 

l'escena perfecta per aconseguir una fotografia que passés a la història: un infant 

desnodrit ajagut i, al fons, un voltor. Per aconseguir la millor imatge, el fotògraf va 

esperar durant vint minuts, ja que intentava capturar el moment precís en què el voltor 

obrís les ales. Això no va succeir però, tot i això, Carter va marxar d'Ayod amb una de 

les millors fotografies del segle XX i amb la imatge que canviaria la seva vida per 

complet.  

La fotografia es va convertir en portada del New York Times i es va estendre per tot el 

món però, des de la seva publicació, també va generar una gran polèmica respecte a 

l'ètica del seu autor. La lectura que es va fer d'aquesta imatge va ser la següent: un 

infant desnodrit agonitzant davant dels ulls amenaçadors d'un voltor, que espera el 

tràgic desenllaç de la criatura per atacar-lo com si fos una presa. A l'altra banda de 

l'objectiu, un fotògraf blanc, i ben alimentat, espera per aconseguir la fotografia que el 
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portarà a la fama. Espera a què el voltor obri les ales perquè sigui encara més 

espectacular però, en veure que això no succeeix, marxa al cap de 20 minuts deixant a 

la indefensa criatura sola, sense subministrar-li cap tipus d'ajuda. 

Amb aquesta interpretació, milers de persones es van situar en contra de Carter per no 

haver fet res per a socórrer a la criatura. Un any després, Carter va guanyar el premi 

Pullitzer a la millor fotografia i, al cap de pocs dies, es va suïcidar. Les constants 

crítiques i el sentiment de culpabilitat es van sumar a la vida desordenada del fotògraf, 

totalment afectat per les situacions de mort i sofriment que havia fotografiat durant tots 

aquests anys i pel fort xoc emocional que li va suposar l'assassinat del seu amic, el 

fotògraf Ken Oosterbroek. 

Tot i això, la realitat és que ningú va veure morir aquell nen després que Carter 

abandonés Sudan. De fet, a la fotografia es pot veure com porta una polsera blanca de 

plàstic a la mà dreta, que es tracta de la polsera de l'estació de menjar de l'ONU, que 

estava instal·lada en aquella població. El nom del nen fotografiat és Kong Nyong i 

estava atès per infermers francesos de l'ONG Metges del Món. La fotografia havia 

estat captada en un abocador, un espai que el poblat utilitzava per defecar, en la qual 

normalment els voltors hi acudien per a menjar. El nen, tot i que estava en una situació 

de desnutrició i d'extrema pobresa, no estava a punt de morir en el moment de la 

captura. Els seus pares es trobaven uns metres més enllà, recollint provisions mentre 

que ell estava defecant a causa d'unes diarrees. Tot i això, l'opinió pública ja havia 

culpat a Carter i, tot i que ningú havia vist la mort de Kong, tothom ja l'havia suposada 

de forma imminent.   

El motiu pel qual aquesta fotografia va tenir un efecte tan transcendental a tot el món 

va ser que es tractava de la més representativa de les metàfores del que estava 

succeint en aquells moments. Tal com explica la sociòloga Patricia Díez en el seu 

article La verdadera historia detrás de la fotografía 'El buitre' de Kevin Carter', publicat 

el 25 d'agost de 2015 al portal Muhimu: «L'opinió pública va entendre la foto com una 

al·legoria del que succeïa a Sudan: Kong era el problema de la fam i la pobresa, el 

voltor era el capitalisme i Carter era la indiferència de la resta de la societat».  

Malgrat la seva controvèrsia, aquesta imatge va ajudar a augmentar el nivell de 

consciència de la societat occidental respecte la pobresa extrema i a la fam que afecta 

durament a moltes regions de l'Àfrica i ha donat visibilitat a una de les catàstrofes 

humanitàries més grans del segle XX i que encara perdura en l'actualitat.  
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Avui en dia, la fotografia de Carter s'ha convertit en un dels majors símbols de la lluita 

contra la fam.  

 'Survivor of Hutu death camp, Rwanda' de James Nachtwey (1994)  

 

Survivor of Hutu death camp, Rwanda  
Autor: James Nachtwey 

 

James Nachtwey va ser un fotoperiodista de guerra nord-americà, que durant la guerra 

de Vietnam va decidir començar aquesta professió per donar visibilitat als principals 

problemes de la humanitat, com ara els genocidis, les guerres, la fam i la pobresa al 

món. Convençut que les imatges podien ser una gran eina per a canviar la percepció 

que es tenia del món, Nachtwey va anar a cobrir l'any 1994 el genocidi de Ruanda, un 

intent d'extermini de la població tutsi5 per part del govern hegemònic hutu6.   

Ruanda, que fins a l'any 1962 havia estat sota el domini de l'imperi belga, ha 

experimentat al llarg de la història grans episodis de guerres ètniques. Un d'aquests 

conflictes va ser el genocidi de Ruada, l'any 1994. En aquells moments, s'estava vivint 

una gran crisi alimentària i econòmica que encara es veia més afectada per 

creixement desmesurat de la població. La lluita pel sòl aprofitable va enfrontar a dos 

dels poblats de natius de la zona: els tutsi i els hutu. A això, cal afegir l'odi entre 

ambdues ètnies ruandeses que es va veure alimentat, en gran mesura, durant la 

presència europea de  l'època colonial. En un inici, el govern belga va recolzar als 

                                                           
5
 Els tutsi són un dels tres pobles natius de les nacions de l'Àfrica Central, Ruanda i Burundi.  

6
 Els hutu són un altre dels tres grups ètnics de Ruanda i Burundi. Es tracta del grup més majoritari: el 

90% de la població de Ruanda i el 85% de la població de Burundi són hutu.  
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tutsi, que els consideraven una raça superior, per obtenir la majoria del poder polític. 

Això va crear un gran ressentiment entre la població hutu i, quan aquesta va 

aconseguir el poder de forma democràtica uns anys més tard, el sentiment de por, 

desconfiança i venjança enfront als tutsi va desencadenar una de les massacres més 

grans de la història de la humanitat.  

El genocidi de Ruanda va ser un episodi de tres setmanes plenes d'assassinats, 

tortures i violacions que va acabar amb la mort de gairebé un milió de persones. Es 

calcula que el conflicte va provocar la mort d'un 11% de la població total i, en concret, 

d'un 80% dels tutsi que vivien a Ruanda. A més, va deixar milers de persones ferides i 

va provocar l'exili de dos milions de persones a altres països fronterers.  

Durant aquest conflicte, James Nachtwey, que estava treballant per la revista Time, va 

realitzar una gran quantitat de fotografies que van ajudar a fer que milions de persones 

d'arreu del món descobrissin la realitat del que s'estava produint a Ruanda. Una 

d'aquestes fotografies, és "El supervivent hutu", una imatge que mostra la cara d'un 

presoner de l'ètnia hutu, torturat per negar-se a recolzar la matança dels tutsi. 

Finalment, el noi va aconseguir lliurar-se i va rebre els tractaments de la Creu Roja, on 

Nachtwey se'l va trobar i va fotografiar les profundes cicatrius que els torturadors 

havien deixat a la seva cara.  

Aquesta imatge va recórrer el món a partir de la seva publicació i es va convertir en 

una de les més conegudes del conflicte després de guanyar el World Press Photo 

aquell mateix any. A més, va donar visibilitat a un conflicte que, tot i la gran 

transcendència que tenia, va ser totalment minimitzat i invisibilitzat pels mitjans de 

comunicació occidentals. Actualment, s'ha convertit en un potent símbol de denúncia 

als efectes negatius provocats per la descolonització.  

 

6.3. ÀMBITS D'ACTUACIÓ DE LA FOTOGRAFIA PEL CANVI 

Actualment, existeixen molts fotoperiodistes que disposen de les eines i del temps 

necessari per realitzar importants projectes de sensibilització social amb l'objectiu de 

denunciar determinades situacions o de visibilitzar a l'esfera pública col·lectius oprimits 

i ignorats. L'interès social en la fotografia és creixent i això fa que, avui en dia, 

existeixin una gran quantitat d'associacions i organitzacions sense ànim de lucre que 

reivindiquen les imatges com a eina de canvi social. A Barcelona, destaquen 

Photographic Social Vision i Ruido, dues organitzacions formades per fotògrafs, 
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periodistes i dissenyadors que duen a terme projectes fotogràfics per a generar reflexió 

i transformació social. D'altra banda, en l'àmbit espanyol, també es troba Imagen en 

Acción, una ONG amb projecció internacional que promou la fotografia per aconseguir 

una major visibilitat per a les diferents organitzacions sense ànim de lucre que 

treballen en els àmbits de cooperació i desenvolupament. Carlos Pérez-Adsuar Antón, 

responsable de comunicació i fotògraf col·laborador d'Imagen en Acción, explica que 

tenen un doble paper: "por un lado, ayudar a visibilizar a otras ONG y a sus acciones 

y, por el otro, sensibilizar al ciudadano, que es quien debe provocar el cambio".  

Una fotografia pot tenir rellevància tant a escala local com a escala mundial. El 

fotoperiodista Manu Mart ho exemplifica d'aquesta manera: "un reportaje que se centre 

en las duras condiciones de los mineros en Bolivia puede ayudar a acercar posturas 

con las autoridades locales, por su repercusión mediática. Un niño ahogado en una 

playa puede ayudar a que los Gobiernos se sienten a negociar una solución a una 

barbarie". D'altra banda, la fotografia s'ha convertit en una arma social per aconseguir 

canvis en diferents àmbits de la societat: 

 

 Mediambientals: tenen l'objectiu d'apropar el públic a la naturalesa a través de 

fotografies que demostren catàstrofes mediambientals per mostrar les 

barbaritats que l'ésser humà pot arribar a provocar o que, per contra, ressalten 

la bellesa dels ecosistemes per entendre que s'han de preservar. Poden ajudar 

a conscienciar a la població sobre els problemes relacionats amb el medi 

ambient, com ara la contaminació, la destrucció i el deteriorament dels 

ecosistemes, el canvi climàtic, la desforestació o l'escassesa d'aigua potable. 

D'aquesta manera, contribueixen a l'hora de crear consciència global, a 

fomentar el respecte i la 

preservació del medi ambient i a 

donar suport a iniciatives de 

desenvolupament sostenible. Un 

exemple és aquesta fotografia 

de Molly Smith, que demostra 

els intolerables nivells de 

contaminació de l'aire de Hong 

Kong.   

 

 

 

Turistes posant davant d'un fals fons de les 
vistes als gratacels de Hong Kong, ja que les 
vistes reals estan totalment cobertes de 
boirum.  Autor: Molly Smith. 
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 Desigualtats socials: són aquelles fotografies que denuncien les situacions de 

desigualtat que succeeixen en el món. Serveixen per mostrar els contrastos 

entre classes socials, les situacions de pobresa, l'escletxa social, els problemes 

d'immigració, l'atur, les discriminacions per malalties, edat o gènere, entre 

d'altres. Un exemple és aquesta imatge de José Palazón, que mostra com uns 

immigrants subsaharians intenten creuar la tanca de Melilla mentre dues 

persones juguen a golf ignorant la situació. Aquesta fotografia reflecteix el 

contrast de les dues escenes i la brutal escletxa entre rics i pobres: per una 

banda, els immigrants arriscant-se per aconseguir una vida millor i per l'altra, 

els golfistes, jugant despreocupats amb tots els seus luxes.  

 

 

Immigrants creuant la tanca de Melilla davant un camp de golf. 
 Autor: José Palazón 

 Conflictes armats: reflecteixen les situacions i les catàstrofes que succeeixen 

a les zones en guerra. Mostren les víctimes, les destruccions massives, els 

efectes i les conseqüències de les guerres i serveixen per conscienciar i 

informar a la població sobre les  tragèdies que s'han viscut i es continuen vivint 

en diferents punts del món. Actualment, la guerra de Síria està sent coberta per 

una gran quantitat de fotoperiodistes procedents de tot el món i, un exemple, és 

aquesta fotografia de Joseph Eid, que ha generat un fort impacte a les xarxes 

socials. En ella es veu Mohammed Mahiedine Anis, un senyor de 70 anys que 

escolta la música d'un tocadiscs dins d'una habitació plena de pols i de runes, 

ja que la seva casa ha estat destrossada pels bombardejos:  
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Mohammed Mahiedine Anis fumant mentre escolta música del 
tocadiscs, un dels pocs objectes que han sobreviscut als 

bombardejos de la ciutat d'Alep.  
Autor: Jospeh Eid 

 Injustícies: són aquelles imatges que retracten la vulneració dels drets 

humans, l'opressió de les minories ètniques, els col·lectius desafavorits, el 

maltractament animal, entre altres qüestions que atempten contra el dret a una 

vida digne. S'utilitzen per a denunciar aquest tipus de comportaments i intenten 

incentivar un canvi de conducta global basat en el respecte, la justícia i la 

igualtat. Aquesta fotografia de Steve McCurry n'és un exemple, ja que mostra 

les males condicions laborals i l'explotació infantil del Nepal: 

 

 

Nens treballant en un camp de Nepal 

Autor: Steve McCurry 
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7. NOVES OPORTUNITATS PER LA FOTOGRAFIA 
PEL CANVI: LES XARXES SOCIALS VISUALS 

El setembre de l'any 2015 es va produir un fet mai vist abans dins del món de la 

fotografia i les xarxes socials. Una fotografia realitzada per la fotògrafa turca Nilüfer 

Demir va ser difosa per l'agència Reuters i, en qüestió de minuts, va fer la volta al món 

i es va convertir en un fenomen viral a les xarxes socials. A la fotografia hi apareixia el 

cadàver Aylan Kurdi a la platja de Bodrum, un nen de tres anys fugia de Kobani, una 

ciutat al nord de Síria que estava sota domini de l'Estat Islàmic. El bot en el qual 

viatjava ell i la seva família va naufragar en aigües turques quan intentaven arribar a 

l'illa grega de Kos.  

A la fotografia de Nilüfer Demir apareix el cadàver de l'infant, vestit amb una camiseta 

vermella i uns pantalons curts de color blau, estirat de boca avall damunt de la sorra 

amb el cap orientat cap al mar. Aquesta imatge va tenir una repercussió mediàtica de 

forma immediata i desmesurada. L'horror que representava va fer que es convertís en 

un punt desencadenant per l'impacte que suposava el conflicte de Síria per a la 

societat occidental.  

L'Aylan no va ser l'únic nen que va morir aquell dia ni l'únic que havia intentat travessar 

el mar en un bot de plàstic i amb unes condicions nefastes per fugir del terror de la 

guerra. De fet, la guerra de Síria ja feia dos anys que havia començat i mai abans 

havia aconseguit aquesta gran projecció. Però,  gràcies a aquesta fotografia es van fer 

visibles els desastres de la guerra i, arreu del món, tothom coneixia el nom i la història 

d'Aylan Kurdi.  

Les xarxes socials es van fer ressò de la tragèdia i es van convertir en autèntics espais 

de discussió i de difusió de continguts. A través de Facebook, Instagram i Twitter 

circulaven tota mena d'homenatges en forma de dibuixos i il·lustracions, realitzades a 

partir de la fotografia original, com a símbol de protesta per la crisi dels refugiats. A 

més, també es van compartir per les xarxes una gran quantitat de manifests, opinions i 

articles en relació a la mort de l'infant. Aquest contingut va ajudar a difondre, encara 

més, la imatge d'Aylan Kurdi i va contribuir a projectar el problema dels refugiats a 

escala mundial.  

D'altra banda, la fotografia també va  generar importants reaccions en l'àmbit polític i 

pel que fa a la gestió de la crisi migratòria dels refugiats sirians. Durant els dies 

posteriors, es van realitzar moltes declaracions dels principals líders polítics europeus 

que anunciaven noves mesures per acollir als refugiats a Europa, de les quals destaca 



 

52 
 

el programa d'acollida per a 800.000 refugiats impulsat pel govern d'Alemanya. També 

es van crear entitats i grups de suport pels refugiats, com és el cas de la pàgina de 

Facebook espanyola Refugiados Bienvenidos, que amb menys d'un mes després de la 

seva creació, ja comptava amb 10.000 seguidors.  

A l'article La imagen transformadora. El poder de cambio social de una fotografía: la 

muerte de Aylan publicat a la revista 'Comunicar' per Susana de Andrés, Eloísa Nos 

Aldás i Agustín García Matilla, es parla de com la fotografia de la mort de l'Aylan es va 

convertir en el símbol d'un problema social determinat i va comportar un volum 

important d'onades de solidaritat que, fins aleshores, encara no s'havien experimentat:  

«Pensemos que una imagen es transformadora porque alberga un nuevo 

discurso. Una imagen que promueve de pronto la solidaridad en un tema 

que no es nuevo tiene ese poder porque es capaz de romper un 

estereotipo limitante. El caso de la imagen de Aylan rompía el estereotipo 

de refugiado de guerra en campos hacinados donde las masas de 

población anulan la historia individual de cada ser humano. La nueva 

imagen daba nombres y apellidos, relataba una historia de vida truncada, 

generaba proyección e identificación». (De Andrés, García i Nos Aldás, 

2016: 35) 

Per tant, es pot afirmar que la fotografia de l'Aylan, juntament amb el poder d'influència 

a les xarxes socials, va provocar  un abans i un després a l'opinió pública pel que fa a 

la qüestió dels refugiats, va orientar a la població cap a la denúncia del conflicte i va 

pressionar als governs per iniciar la recerca de possibles solucions.  

Però, a part de les conseqüències polítiques i socials, la fotografia de l'Aylan Kurdi 

també va servir per veure el fort poder transformador que tenen les fotografies en el 

context digital i per confirmar que les xarxes socials s'han convertit en grans 

plataformes de difusió i en un important motor de canvi per a la societat.  

 

7.1. LES XARXES SOCIALS VISUALS 

A l'article Redes Sociales Visuales: Caracterización, componentes y posibilidades para 

el SEO de sitios intensivos en contenidos, Raquel Herrera i Lluís Codina descriuen les 

xarxes socials visuals com aquelles plataformes que generen comunitat a partir de 

compartir imatges. Aquestes imatges poden ser estàtiques, com les fotografies i els 

gràfics, o en moviment, com els  vídeos o les animacions.  
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Com ja s'ha assenyalat en el marc teòric d'aquest treball, resulta perfectament efectiu 

publicar fotografies a les xarxes socials generalistes, com és el cas de Facebook i de 

Twitter. Tot i això, actualment, existeixen plataformes més recents enfocades 

únicament en l'elaboració i la difusió del contingut visual. A més, aquestes noves 

plataformes estan guanyant cada cop més força dins del panorama global de les 

xarxes socials. Per tant, el nombre d'usuaris que va creixent de forma constant a les 

xarxes socials visuals, indica que aquestes ocupen un espai significatiu dins del món 

digital.  

Centrant-nos en la fotografia, les xarxes socials visuals més populars són Instagram, 

en primer lloc, seguida de Pinterest, Tumblr i Flickr. Aquestes plataformes s'han 

dissenyat per a transmetre imatges com a principal forma de comunicació i, per tant, 

s'han convertit en eines imprescindibles pel món de la fotografia. La seva estètica 

recau en galeries fotogràfiques, de diferents estils i amb diferents finalitats, que es 

converteixen en autèntics aparadors per a transmetre informació i fotografies amb una 

major projecció i influència.  

 

7.2. EL CAS D'INSTAGRAM 

L'any 2010 va néixer a Sant Francisco Instagram, una revolucionària aplicació per al 

mòbil que, actualment, ha canviat la vida i la forma d'entendre la fotografia a milions de 

persones.  

Kevin Systrom, el seu creador, va desenvolupar la seva idea de projecte empresarial 

juntament amb un company d'universitat, el brasiler Mikey Krieger. A tots dos els hi 

apassionava la fotografia i van veure que amb les càmeres dels mòbils, que cada cop 

permetien imatges amb millor resolució i qualitat, es podien realitzar interessants 

projectes fotogràfics. Així doncs, van decidir desenvolupar una aplicació que permetés 

millorar l'aspecte de les fotografies realitzades amb els telèfons mòbils a partir dels 

filtres,  pujar-les a la xarxa de manera ràpida i eficient i compartir-les a l'instant en 

múltiples xarxes socials i altres plataformes online.  

D'aquesta manera, Instagram va sortir per primera vegada a l'Apple Store el 6 

d'octubre de 2010 i consistia en una senzilla però potent aplicació que permetia 

realitzar fotografies, posar-les-hi filtres i compartir-les en qüestió de segons amb 

milions de persones arreu del món. Les imatges es pujaven de forma quadrangular, 

fent homenatge a les fotografies instantànies que generaven les càmeres Kodak, 
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l'Instamatic i la Polaroid, i estaven retocades amb diferents filtres vintage que 

aportaven a fotografies de baixa qualitat un aspecte més professional.  

Al gener del 2011, es va realitzar una millora que va afavorir notablement a la 

popularitat de l'aplicació: la incorporació de hashtags, unes etiquetes que ajuden als 

usuaris a trobar, de forma fàcil i ràpida, les fotografies que altres persones compartien 

sobre un tema en concret. Això va permetre que determinades imatges guanyessin 

més popularitat i que, per tant, determinats usuaris guanyessin un major nombre de 

seguidors.  

D'altra banda, vist l'increment generalitzat de consumidors que va experimentar 

l'aplicació a partir d'aquesta millora, es va presentar a l'abril del 2012 una versió pels 

dispositius Android que va aconseguir més d'un milió de descàrregues en les 24 hores 

després del seu llançament. Pocs dies després d'aquest èxit, Facebook va anunciar la 

compra d'Instagram per 1.000 milions de dòlars.  

A partir d'aquest moment, els usuaris han anat increment de forma desmesurada amb 

el pas dels mesos i s'han generat diverses actualitzacions per afavorir l'ús de 

l'aplicació. Algunes d'aquestes transformacions han estat l'augment de l'oferta de 

filtres, la capacitat d'edició de les fotografies, la possibilitat de compartir petits vídeos, 

l'opció d'etiquetar a altres usuaris o d'indicar la ubicació en la qual s'ha realitzat la 

fotografia, el servei de missatgeria directa, la possibilitat de guardar les publicacions 

preferides o l'opció d'afegir fins a deu imatges diferents en una mateixa publicació. A 

més, també han incorporat les Instagram Stories, que permeten als usuaris penjar 

fotografies i vídeos curts que desapareixeran 24 hores després de la seva publicació. 

L'objectiu d'aquesta eina és compartir material més informal sobre les activitats diàries 

dels usuaris.  

Avui en dia, Instagram és una de les xarxes socials més populars del món i la que està 

experimentant un major creixement durant els darrers anys. De fet, a l'abril del 2017, 

l'aplicació ja gaudia d'un volum de més de 700 milions d'usuaris actius al mes, situant-

se per davant de Twitter i superada, només, per Facebook, la xarxa social amb més 

usuaris del món. D'altra banda, també s'ha convertit en la fototeca més gran del món, 

ja que segons les estadístiques del 2015, quan l'aplicació superava els 300 milions 

d'usuaris, ja tenia més de 20 mil milions de fotografies emmagatzemades.  

Gran part de l'èxit d'Instagram ha estat gràcies al seu disseny, senzill i creatiu, la seva 

immediatesa i el seu gran abast. Però, tal com explica Phil González, fundador de la 

comunitat d'instagramers més gran del món, al llibre We Instagram, el que realment ha 
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fet que es convertís en una xarxa social revolucionaria, ha estat la seva capacitat a 

promocionar una nova forma de comunicar-se, de relacionar-se i de veure el món: "El 

que va començar com una nova eina de comunicació social es va convertir a poc a 

poc en un autèntic fenomen social. Instagram, comparada amb (fins aleshores) la seva 

germana gran Twitter, aprofundia molt més en les emocions. Fins al punt de ser 

considerada com una revolució similar a la que va significar l'arribada de la Polaroid en 

la vida dels nostres avis". (Alonso, 2015) 

Instagram ha estat, sense cap dubte, una de les millors plataformes que s'han creat 

durant els darrers anys. Es tracta d'una xarxa social addictiva, que fomenta la 

creativitat i el desenvolupament personal. A més, en un futur en què el contingut visual 

tindrà cada cop més força, Instagram continuarà sent una de les vies de comunicació 

més potents i exitosa. Per aquest motiu, s'ha de tenir en molt en compte, ja que 

probablement es tracta de la xarxa social més competent per a distribuir contingut 

fotogràfic de qualitat i assegurar-se que aquest es distribueix per tot el món.  

 

7.3. PANORAMA ACTUAL DEL FOTOPERIODISME A INSTAGRAM 

El gran volum d'usuaris d'Instagram fa que sigui una xarxa social amb un públic 

totalment heterogeni. Dins dels perfils més populars, es troben una gran quantitat de 

personatges reconeguts del món de la música, l'art, la fotografia, la moda, el cinema, 

l'esport, la literatura i la política. Aquests usuaris utilitzen la xarxa social per a mostrar 

les seves vides o per a difondre els seus treballs, projectes i inquietuds a un públic 

massiu i amb interessos molt variats.  

Per a moltes persones, Instagram també s'ha convertit en una oportunitat de negoci i 

han transformat la seva activitat a la xarxa en la seva professió. D'aquesta manera 

neix la figura de l'instagramer o influencer, una nova sortida laboral sorgida en el 

context de la massificació de les xarxes socials. Es tracta de persones que utilitzen 

Instagram com a eina de treball i guanyen ingressos a través de la promoció dels seus 

projectes o a partir del patrocini d'altres marques en el feed del seu compte.  

Pels fotoperiodistes, però, Instagram s'ha convertit en molt més que una oportunitat de 

negoci. Per ells, és una poderosa eina que els permet mostrar al món les seves 

imatges més impactants amb total llibertat. D'aquesta manera, poden ensenyar les 

seves fotografies sense que passin per cap tipus d'intermediari, fet que permet que en 
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tot moment puguin decidir quines fotografies difondre, com si es tractés del seu mitjà 

de comunicació personal.  

Actualment, ja existeix un volum important de fotoperiodistes que realitzen la cobertura 

de diferents fets noticiosos a través del seu Instagram. Aquests, ja disposen d'una 

gran xarxa de seguidors amb qui comparteixen les seves experiències de forma 

immediata i permeten traslladar al seu públic al lloc dels fets. Alguns dels 

fotoperiodistes amb una major influència i un major nombre de seguidors a Instagram 

són Mustafa Seven, David Guttenfelder, Michael Christopher Brown, Ben Lowy, Phil 

Moore, Marcus Bleasdale, Ed Kashi, Randy Olson, Glenna Gordon, Amy Toensing, 

Francisco Mata, Stephanie Sinclair, Ivan Kashinsky, Malin Fezehai, Asa Sjostrom o 

Dave Yoder. En referència als perfils d'Instagram espanyols, alguns fotoperiodistes a 

destacar són Samuel Aranda, Manu Bravo, Cristina de Middel, Sebastián Liste, Arnau 

Blanch, Jordi Ruiz Cirera, José Javier Serrano "Yosigo", Susana Girón, Diego Ibarra, 

Bernat Armangué i Manu Mart.  

De la mateixa manera que els fotoperiodistes, també hi ha una gran llista de mitjans de 

comunicació tradicionals que també s'han fet ressò dels beneficis d'Instagram i s'han 

obert perfils per difondre els seus continguts fotoperiodístics. Tot i això, no tots els 

mitjans de comunicació destinen el mateix ús a aquesta xarxa social ni fan servir les 

mateixes estratègies.  

Per una banda, hi ha els mitjans de 

comunicació que opten per fer servir el seu 

perfil d'Instagram com a element de 

promoció i reclam cap als continguts del 

mitjà tradicional, és a dir, cap a la seva 

versió en paper o cap a la seva versió en 

digital. Aquests mitjans normalment 

publiquen imatges de la portada o d'alguna 

de les pàgines importants dels seus 

exemplars o bé comparteixen captures de 

pantalla dels continguts en línia. A més, a 

les descripcions de les imatges acostumen 

a proporcionar informació dels seus 

continguts per autopromocionar-se. Com 

es pot apreciar en les imatges, els comptes 

d'Instagram del diari La Razón i del diari 
Captura de pantalla del compte d'Instagram 
de La Razón.  
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20minutos segueixen aquesta estratègia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'altra banda, hi ha mitjans de comunicació que utilitzen Instagram com una autèntica 

fototeca en la qual comparteixen contingut fotoperiodístic de qualitat. Aquests mitjans 

també aprofiten l'espai destinat a la descripció 

de la fotografia per afegir informació rellevant, 

explicar la història que hi ha al darrere de la 

fotografia, mencionar el fotògraf que l'ha 

realitzada i incorporar hashtags relacionats 

amb la temàtica de la imatge. Dins d'aquesta 

funció informativa dels comptes d'Instagram, 

també s'hi troben certs aspectes que els 

diferencien entre ells. Per exemple, el diari 

ABC, utilitza un gran volum d'imatges 

històriques que comparteix en el seu compte 

d'Instagram en motiu d'efemèride setmanal. En 

una altra direcció, diaris com La Vanguardia, 

The Guardian o El País, destinen el seu 

Instagram a cobrir esdeveniments i fets 

Captura de pantalla del compte d'Instagram 
de 20  minutos. 

 

Captura de pantalla del compte d'Instagram 
de The Guardian. 
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internacionals i, d'altres com El Periódico de Catalunya, utilitzen una gran quantitat de 

les imatges de la seva galeria per a tractar temes d'abast local i regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, els mitjans de comunicació internacionals que, en data del 12 de maig de 

2017, tenen el volum més gran de seguidors a tot el món són:  

 Mitjà de 

comunicació 

Usuari a 

Instagram 

Nombre de 

seguidors 

Nombre de 

publicacions 

1 National Geographic @natgeo 77 mm 13.889 

2 TIME @time 3,9 mm 3.064 

3 BBC News @bbcnews 3,6 mm 5.340 

4 CNN @cnn 3,2 mm 2.827 

5 The New York Times @nytimes 2,6 mm 3.887 

6 Forbes @forbes 1,7 mm 3.403 

7 Fox News @foxnews 1,2 mm 5.963 

8 Reuters @reuters 1,1 mm 4.529 

Captura de pantalla del compte d'Instagram 
d'El Periódico. 
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9 Huffington Post @huffpost 1 mm 4.221 

10 Wall Street Journal @wsj 873 k 1.296 

 

Com es pot veure, el mitjà de comunicació capdavanter pel que fa a nombre de 

seguidors a Instagram és la revista National Geographic. De fet, segons l'article La 

fórmula del éxito de Instagram escrit per Fer Díaz al blog de marketing online 

Nosinmiscookies.com en el qual analitza els resultats dels principals comptes 

d'Instagram, el perfil de National Geographic guanya una mitjana de 76.000 usuaris 

nous al dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seu èxit recau en una àmplia xarxa d'uns 100 fotoperiodistes associats que, des 

d'arreu del món, proporcionen fotografies inèdites i espectaculars. Aquestes imatges 

acostumen a anar acompanyades de text informatiu que les contextualitza, ubica i 

descriu. A més, el ritme d'actualització dels continguts és constant, ja que generen una 

mitjana de 10 publicacions al dia. Aquestes estratègies i la bona gestió del compte, fan 

que s'hagi convertit en un perfil addictiu i amb un abast internacional i massiu.  

Captura de pantalla del compte d'Instagram 
de National Geographic. 
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Centrant-nos ara en l'àmbit espanyol, podem veure que els mitjans de comunicació 

generalistes amb més seguidors a Instagram, a data del 12 de maig de 2017, són els 

mostrats en la següent taula. En aquest cas, el diari El País, que gaudeix d'una potent 

galeria fotogràfica en la qual predomina un fort component informatiu, és el 

capdavanter en nombre de seguidors: 

 

 Mitjà de 

comunicació 

Usuari a 

Instagram 

Nombre de 

seguidors 

Nombre de 

publicacions 

1 El País @el_pais 121 K 1.718 

2 La Vanguardia @lavanguardia 48,4 K 1.232 

3 ABC @abc_diario 41,8 K 890 

4 Diari ARA @diariara 31,1 K 1.371 

5 El Periódico @elperiodico_cas 30,2 K 2.770 

6 El Mundo @elmundo_es 20,6 K 2.131 

7 El Faro de Vigo @farodevigo 15,1 K 656 

8 El Español @elespanol2015 13,8 K 1.053 

9 La Razón @larazon 9 K 404 

10 20minutos @20m 4 K 81 
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8.  ESTUDI DE CAS 
La present anàlisi pretén descobrir quin és el paper de la fotografia en el context de les 

noves xarxes socials visuals, agafant Instagram com a referència, ja que es tracta de 

la xarxa social especialitzada en fotografia de major projecció i nombre d'usuaris que 

existeix actualment. D'aquesta manera, observant els comptes de diferents 

fotoperiodistes i mitjans de comunicació, es pot veure quin és l'ús que fan d'aquesta 

plataforma i quina és la reacció dels seus respectius públics. A més, a partir de la 

selecció de les publicacions amb més interaccions, es veurà quin tipus d'imatges  són 

les que més impacten o les que desencadenen un major volum de reaccions a la 

xarxa. Finalment, també es podrà detectar quines són les principals similituds i 

diferències entre les publicacions dels fotoperiodistes particulars i les publicacions dels 

mitjans de comunicació.  

8.1. RESULTATS 

Els següents resultats s'han extret de les dades proporcionades a partir de la 

classificació de les 10 imatges amb més interaccions del 2016 de cadascun dels 

comptes d'Instagram analitzats. La mostra es va prendre el dia 2 de maig de 2017, per 

tant, qualsevol canvi en les xifres quantitatives de l'estudi, ha estat posterior a aquesta 

data.  

Les 100 imatges resultants han estat classificades en dues taules: una taula per les 

fotografies amb més m'agrades i una altra, per les fotografies amb més comentaris. 

Per visualitzar les taules cal anar als annexos del treball, presents allà per qüestions 

d'extensió. Tot i això, a continuació, es mostren els resultats de les taules de forma 

detallada, acompanyats de gràfics i captures de pantalla que faciliten la seva 

comprensió. 

a) LES FOTOGRAFIES AMB MÉS INTERACCIONS  

Després d'analitzar els resultats que proporciona la taula classificatòria, es pot 

observar com no sempre existeix una relació entre el nombre de m'agrades i el nombre 

de comentaris, ja que en general i, tot i que algunes vegades coincideixen, les 

fotografies amb una major quantitat de likes, no són sempre les que més comentaris 

tenen. De fet, en moltes ocasions, es troben fotografies amb molts comentaris que 

tenen pocs m'agrades en relació amb la resta d'imatges i, pel contrari, també 

existeixen fotografies amb molts m'agrades però amb pocs comentaris. Això demostra 

que una fotografia que provoca reaccions i que incita a donar el punt de vista de les 
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persones que la contemplen, no sempre ha de ser una fotografia que agradi. De la 

mateixa manera, una fotografia que agradi a un major nombre de persones, no té per 

què ser sempre una fotografia que inviti a mostrar l'opinió o el punt de vista que es té 

al respecte. Per posar alguns exemples, la publicació del dia 18 de gener de 2016 del 

compte de Michael Christopher Brown és una de les cinc imatges amb més comentaris 

de tot el seu feed però, en canvi, amb 7.458 no és, ni de llarg, una de les que més 

m'agrades té. El mateix passa amb la fotografia dels manifestants de Brasil penjada el 

dia 18 de maig de 2016 per The Guardian, que amb 1.208 comentaris és la més 

comentada de tot el 2016 però només té 1.348 likes, molt pocs en comparació a la 

resta de publicacions. Finalment, una altra publicació que ho il·lustra perfectament és 

la que apareix Donald Trump, publicada el dia 9 de novembre del 2016 per The New 

York Times, ja que només té 8.579 likes, una xifra molt baixa tenint en compte el gran 

nombre de seguidors d'aquest compte i el nombre de likes de la resta de fotografies. 

Tot i això, es tracta de la tercera fotografia més comentada de l'any, amb un total de 

981 comentaris.  

Fotografia Núm. 

comentaris 

Núm. 

m'agrades 

Data 

publicació 

Compte d'Instagram 

 

 
 
 

160 

 
 
 

7.458 

 
 
 

18/01/2017 

 

@michaelchristoperbrown 

 

 
 
 

1.208 

 
 
 

1.348 

 
 
 

18/05/2016 

 

@guardian 

 

 
 
 

981 

 
 
 

8.579 

 
 
 

09/11/2016 

 

@nytimes 

Exemples d'algunes de les fotografies més comentades. Font: elaboració pròpia                                                                                                      
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Centrant-nos ara amb la temàtica de les fotografies, podem veure com varia 

lleugerament quan es tracta de les publicacions més comentades i quan es tracta de 

les publicacions que més agraden. Pel que fa a les 50 publicacions amb més 

comentaris, la següent taula mostra quantes d'elles es classifiquen en cadascuna de 

les categories analitzades:  

 

Publicacions amb més comentaris classificades per temàtiques. 

Font: elaboració pròpia.                                                   

Així doncs, si calculem els percentatges, podem veure com un 55% del total de les 

fotografies amb més comentaris són de caràcter social. Per tant, més de la meitat de 

les fotografies analitzades estan destinades a mostrar l'ésser humà dins d'un context 

de societat en desenvolupament. La segona categoria més comentada és la de 

"política", amb un 15% de les publicacions, seguidament de la categoria "altres", amb 

un 14%. Dins de la categoria "altres", hi destaquen les fotografies personals, que 

mostren escenes de la vida quotidiana dels fotoperiodistes i les fotografies 

d'autopromoció, és a dir, aquelles que tenen la finalitat de redirigir-nos a un altre tipus 

de contingut propi o que informen sobre un determinat bé o servei de benefici 

particular.  

Tema Subtema Número

8

De denúncia 6

Costumistes 9

Altres fotografies socials 13

5

3

0

0

Personals 3

Autopromoció 2

Vinyetes 1

Altres 1

Urbà

Natura

Altres

Política

Social

PUBLICACIONS AMB MÉS COMENTARIS

Cultura

Esport
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Finalment, les darreres categories amb més comentaris són "natura", amb un 10% de 

les publicacions, i "urbà", amb un 6%. A les categories "esport" i "cultura" no hi ha cap 

publicació que destaqui pel seu elevat nombre de comentaris.  

 

Gràfic 1: Temàtica de les publicacions amb més comentaris. Font: elaboració pròpia.                                                   

En relació al tipus de comentaris, cal destacar que no segueixen un mateix patró en 

totes les tipologies de publicacions. En primer lloc, les fotografies amb continguts 

polítics i algunes de contingut social, susciten, en moltes ocasions a discussions i 

debats a les seves respectives zones de comentaris. Aquests tipus de publicacions 

generen l'impuls de mostrar l'opinió personal del tema en qüestió i, per aquest motiu, 

formen part de les fotografies amb més interaccionisme. Un exemple és la fotografia 

de la victòria electoral de Donald Trump, publicada el 9 de novembre de 2016 al perfil 

d'Instagram de The New York Times:  

 

 

 

 

 

Font: @nytimes 
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Als comentaris d'aquesta fotografia s'ha creat un fil d'opinions tant a favor com en 

contra del president que argumenten cadascuna de les seves visions envers la situació 

fotografiada. El mateix passa amb la imatge de la iniciativa de les polítiques 

valencianes d'implementar als carrers de la ciutat semàfors amb figures femenines, 

que va ser publicada pel compte d'El País el dia 7 de març de 2016. Al seu apartat de 

comentaris hi apareixen tot tipus d'opinions confrontades entre si sobre l'eficàcia 

d'aquesta iniciativa:  

D'altra banda, en aquelles imatges de contingut social relacionat amb les desigualtats, 

les injustícies i les desgràcies humanes, els comentaris presents són principalment de 

desacord amb els actes denunciats i de solidaritat i suport a les víctimes. Aquests tipus 

de comentaris es detecten en la majoria de les fotografies classificades dins de la 

subcategoria "de denúncia". Un exemple que ho il·lustra és la fotografia que la 

fotoperiodista Stephanie Sinclair va penjar el dia 7 de gener de 2016 al seu compte 

d'Instagram:  

Font: @el_pais                                              
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Font: @stephsinclairpix                                              

Finalment, un altre tipus de comentaris que fa augmentar el nombre d'interaccions en 

les publicacions són les mencions. Aquests comentaris consisteixen a etiquetar a un o 

a varis dels teus contactes d'Instagram perquè, d'aquesta manera, també vegin 

aquesta determinada fotografia. Les mencions, per tant, són una manera de compartir 

contingut i s'utilitzen, sobretot, quan les fotografies impacten o sorprenen. Aquest tipus 

de comentaris s'han trobat, principalment, en fotografies que corresponen a les 

categories "natura", "urbà", "altres" i a la subcategoria "costumista". Un exemple és 

aquesta publicació de The Guardian: 

 

 

 

 

 

 

 

Font: @guardian                                       
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Tema Subtema Número

Política 4

De denúncia 2

Costumistes 10

Altres fotografies socials 8

17

4

2

2

Personals 1

Autopromoció 0

Vinyetes 3

Altres 0

PUBLICACIONS AMB MÉS M'AGRADES

Social

Natura

Urbà

Esport

Cultura

Altres

 

En relació a les publicacions amb més m'agrades, es pot veure una notable diferència 

pel que fa a la tipologia de les més comentades. En aquest tipus de continguts, 

disminueix el nombre de fotografies socials i polítiques i, en canvi, augmenten les 

imatges de natura i d'urbanisme. D'altra banda, es presencien fotografies dins de les 

categories "esport" i "cultura", fet que en el cas de les fotografies més comentades no 

succeïa. 

 

 

Així doncs, podem veure que la categoria més recorrent continua sent la social, tot i 

que aquesta ha disminuït al 38% (recordem que a les fotografies més comentades la 

temàtica social estava a un 55%). La segona categoria més popular és "natura", ja que 

un 33% de les publicacions amb més likes són imatges de paisatges, animals o 

fenòmens meteorològics. A continuació, es troben les categories 'urbà' i 'altres', amb 

un 8% cadascuna del total de les publicacions. Les imatges sobre esdeveniments 

polítics o els retrats de les figures del món de la política han disminuït en relació a les 

presents en les publicacions més comentades. Si en l'anterior classificació aquestes 

publicacions eren un 15%, aquí ens trobem que només representen un 7%. Finalment, 

les últimes categories són 'esport' i 'cultura' que, amb un 4% de les publicacions 

Publicacions amb més m'agrades classificades per temàtiques. 

Font: elaboració pròpia.                                                   
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cadascun, fan referència als retrats de les diferents personalitats del món de l'esport, 

el cinema i la música.  

 

Temàtica de les publicacions amb més m'agrades. Font: elaboració pròpia.                                                   

Comparant la tipologia d'imatges més comentades amb les que més agraden, podem 

establir un seguit de diferències. Realment en ambdós casos coincideix que la 

categoria "social" és la més popular però, tot i això, les variacions són clares. Tal com 

es mostra en els dos següents gràfics, entre les publicacions amb més comentaris 

destaquen les fotografies de denúncia i aquelles que mostren una realitat social. 

D'altra banda, en les fotografies socials amb més likes, la subcategoria capdavantera 

és la costumista, és a dir, tots aquells retrats o imatges que mostren la forma de vida o 

les característiques d'una cultura. A més, la presència de fotografies de denúncia 

disminueix a un 10%.  

 

 

Temàtica social de les publicacions amb més comentaris. Font: elaboració pròpia.                                                   
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Temàtica social de les publicacions amb més m'agrades. Font: elaboració pròpia.                                                   

 

Un altre fet a destacar és l'augment considerable de les fotografies de naturalesa en el 

cas de les publicacions amb més m'agrades. Aquesta tipologia passa d'un 10% en les 

fotografies més comentades a un 31% en les fotografies de més likes. Una explicació 

a aquest fenomen és que es tracta, en la majoria de casos, de fotografies molt ben 

elaborades en les quals el component artístic hi té una gran importància. A més, també 

es tracta de fotografies que mostren llocs, animals i fenòmens naturals curiosos i 

espectaculars. De fet, només les diferents imatges de la súper lluna ja són cinc de les 

cinquanta fotografies amb més m'agrades de la mostra analitzada. Un exemple és 

aquesta súper lluna publicada el 14 de novembre de 2016 pel Diari ARA: 

 

 

 

 

 

 

 

Font: @diariara                                            
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D'aquesta manera, s'arriba a la conclusió que les imatges amb més m'agrades són 

aquelles amb un major component artístic o aquelles que han estat realitzades amb un 

estil, una tècnica o una estètica innovadora i inusual. El tipus de fotografies més 

populars són els paisatges sorprenents, les imatges emotives, els fenòmens 

meteorològics impactants, els animals entranyables, els retrats de personatges 

reconeguts i les imatges que mostren els costums d'una determinada cultura. D'altra 

banda, a les imatges més comentades l'element estètic no es té tant en compte i hi 

destaquen més aquelles fotografies que amaguen un contingut polèmic, que 

visibilitzen una injustícia o que mostren un aspecte curiós i rellevant de la societat.   

 

b) L'ÚS DE TEXT INFORMATIU 

A la taula d'anàlisi també s'ha classificat les publicacions segons si anaven 

acompanyades de text informatiu o no. Arran d'aquesta classificació es pot comprovar 

com, en general, gairebé totes les fotografies van acompanyades d'algun tipus 

d'informació. De fet, tan sols un 9% del total de les publicacions s'han publicat soles, 

sense la presència de cap text que els hi aporti informació.  

 

 

 

 

 

Aquests textos normalment aporten dades de les fotografies que acompanyen: 

expliquen les històries que hi ha al darrere, plantegen preguntes de debat i 

contextualitzen i ubiquen les publicacions en un temps i en un espai determinats. En el 

cas de la fotografia que hi ha a continuació, publicada per la fotoperiodista Malin 

Fezehai el dia 2 de novembre de 2016, explica, mitjançant el text de la descripció, què 

és el que va veure i què és el que va percebre en el moment que va capturar la 

imatge: «Vaig veure aquest home en el meu últim passeig per la platja abans d'anar a 

l'aeroport. Hi vaig passar dues vegades i semblava que estava pregant o potser només 

estava tenint un moment amb ell mateix. En qualsevol cas, em va fer recordar 

simplement de parar a vegades i estar tranquil·la. Adéu dolç de Zanzíbar ets tot el que 

vaig somiar i molt més!».  

Sí No

Fotoperiodistes 41 9

Mitjans de comunicació 50 0

Total 91 9

ÚS DE TEXT INFORMATIU

Ús de text informatiu. Font: Elaboració pròpia.                                                    
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Un altre exemple és aquesta fotografia publicada el 4 d'octubre de 2016 al compte del 

diari El País, en la qual es mostra tatuador en el moment de realitzar un tatuatge al pit 

d'una dona. El text que acompanya la fotografia contextualitza l'escena i informa sobre 

la iniciativa que s'hi està duent a terme: «La plataforma Tatuaje Solidario con el 

Cáncer de Mama se dedica a ayudar a las mujeres afectadas por esta enfermedad de 

forma gratuita. Estefanía Soriano pasó por el trance de la extirpación de los pechos y 

su reconstrucción, en la que estuvo muy presente el tatuador Jero Velasco, que le 

dibujó gratis los pezones y las areolas para devolverle la vida que tenían. Cada cicatriz 

tiene una historia pero la mezcla de anaranjados y marrones para recrear la textura del 

pezón  devolvieron a Soriano parte de la seguridad en sí misma, esa sensación que el 

proyecto espera que puedan experimentar las 25.000 mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama cada año».  

 

 

 

 

Font: @el_pais                               

 

Font: @malinfezehal                                   
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L'ús del text informatiu és diferent entre fotoperiodistes i mitjans de comunicació., ja 

que absolutament totes les publicacions dels mitjans de comunicació estan 

contextualitzades. En canvi, en un 18% de les publicacions realitzades per 

fotoperiodistes, s'hi experimenta una absència de text informatiu.  

 

 

 Ús de text informatiu. Font: Elaboració pròpia. 

                                                   

Aquest fet correspon més a la decisió del fotoperiodista que no pas a les publicacions 

en qüestió, ja que depenent del fotògraf, ens trobem que serà més o menys partidari 

d'adjuntar contingut textual que complementi les seves imatges. Així doncs, mentre 

fotoperiodistes com David Guttenfelder, Stephanie Sinclair i Malin Fezehai acostumen 

a acompanyar gairebé sempre les seves fotografies amb històries, dades i 

pensaments propis, d'altres com Mustafa Seven i Michael Christopher Brown 

publiquen algunes de les seves fotografies sense incorporar cap tipus de descripció o 

limitant la descripció a l'ús de hashtags. Un exemple és aquesta publicació de Mustafa 

Seven del dia 7 d'octubre del 2010, que a la descripció de la imatge només escriu tres 

etiquetes que ajuden a ubicar la fotografia però que no aporten cap tipus d'informació 

rellevant extra:    
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     Font: @mustafaseven                                            

c) L'ÚS DE HASHTAGS 

L'ús de hashtags o etiquetes també depèn de les necessitats o preferències de cada 

perfil. Analitzant el volum total de les publicacions de la mostra, ens trobem que a la 

gran majoria d'elles s'ha utilitzat com a mínim un hashtag per acompanyar la fotografia, 

ja que el 75% de les publicacions els porten incorporats en la seva descripció o en un 

dels seus comentaris. De fet, només en un 25% de les publicacions s'ha prescindit de 

l'ús d'aquest recurs.  

 

    Ús de hashtags. Font: Elaboració pròpia. 
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Concretant una mica més, són, principalment, les publicacions dels fotoperiodistes les 

que tenen una major absència d'etiquetes. Tot i això, les publicacions amb hashtags 

continuen sent superiors, ja que conformen un 62% del total. D'altra banda, els mitjans 

de comunicació utilitzen etiquetes en un 88% de les publicacions analitzades.  

Per concloure els resultats de l'anàlisi i, en relació a la finalitat dels hashtags, cal 

mencionar que aquests s'utilitzen per descriure la fotografia o les persones que hi 

apareixen (#school, #wedding, #mural, #yoga, #Obama, #FidelCastro, 

#DonaldTrump,...), per mencionar el lloc en el qual ha estat realitzada (#ConeyIsland, 

#Sweden, #africa, #Jharkhand,...), per englobar-les dins d'un fet o esdeveniment 

(#Rio2016, #superluna, #valentines,...) o per fer-les constar dins de les etiquetes de 

fotoperiodisme o fotografia (#photo, #photojournalism, #fotoperiodismo, 

#fotoperiodisme, #photography...).  
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9.  CONCLUSIONS 

Analitzant-ho amb perspectiva, es pot afirmar que la fotografia ha estat, i continua 

sent, un element indispensable pel canvi social. Al llarg de la història, s'ha demostrat 

que el que Eloísa Nos Aldás, Susana Andrés del Campo i Agustín García Matilla 

defineixen com a "imatge transformadora" es pot arribar a convertir en un símbol d'una 

determinada realitat social que romandrà a la ment de generacions senceres. Així 

doncs, és fàcil recordar la imatge de Kim Phuc quan es parla de la guerra de Vietnam, 

de la de l'home del tanc quan ens referim a les manifestacions a la plaça de 

Tian'anmen o a la de l'Aylan Kurdi quan es pensa amb la guerra de Síria o la crisi dels 

refugiats.  

Però l'efectivitat de la imatge transformadora no ve marcada tan sols per la capacitat 

de memorització ni per la magnitud dels fets que reflecteix, sinó que és determinada 

per la capacitat d'aconseguir un canvi en la lògica ciutadana. D'aquesta manera, 

també s'ha observat com, amb el pas dels anys, una imatge ha estat el detonant que 

ha enderrocat la conducta escèptica i ignorant de la població davant d'un determinat 

problema i l'ha guiat cap a la denúncia i la mobilització social. Aquest canvi de 

conducta social hauria estat molt més difícil d'aconseguir sense una fotografia que 

sensibilitzés i apel·lés a les emocions d'aquells que l'observaven.  

A més, l'aparició d'Internet i les xarxes socials visuals, han obert moltes portes a 

aquest tipus de fotografia amb poders transformadors, ja que les opcions per 

difondre's i donar-se a conèixer a la quantitat més gran de població possible, són 

nombroses i molt més efectives. Així doncs, la imatge a Internet és capaç de crear 

entorns de debat, discussió i activisme per a la ciutadania dins de l'entorn digital que, 

per consegüent, poden traspassar a l'esfera pública per fer trontollar els sistemes 

polítics, econòmics i socials tradicionals i el transcurs natural dels fets.   

Dins de les xarxes socials visuals que permeten a les fotografies tenir una major 

projecció i influència, destaca Instagram, una de les plataformes més populars del món 

i que està experimentant un creixement mai abans vist en cap altra xarxa social. 

Instagram s'ha convertit en una bona eina de difusió per a fotoperiodistes i mitjans de 

comunicació que volen fer arribar les seves fotografies a un públic ampli i heterogeni. 

D'aquesta manera, es tracta d'un dels principals escenaris en els quals la fotografia pel 

canvi social es mostra, desenvolupa i genera tota mena de reaccions.  
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Altrament, després de veure els resultats de l'anàlisi de les fotografies de 

fotoperiodistes i mitjans de comunicació a Instagram, es pot constatar que aquelles 

que tenen un major nombre d'interaccions són les que tenen un caràcter polèmic o un 

contingut social molt marcat. Aquest tipus de fotografies són les que més comentaris 

han rebut i que, per tant, han generat un espai obert al debat i al compartiment 

d'opinions molt variades. Per aquest motiu, es pot veure com les fotografies que tenen 

un fort impacte emocional i un potent contingut informatiu, són el tipus d'imatges que 

gaudeixen d'una major popularitat i rellevància de tot del volum de publicacions 

d'aquesta xarxa social.  

Però, tot i l'auge d'Instagram, cal matisar que encara s'ha d'acabar de consolidar com 

una xarxa social amb possibilitats informatives i transformadores. Així doncs, per tal 

que la fotografia pel canvi es pugui desenvolupar en harmonia dins d'aquesta 

plataforma, ha d'evolucionar cap a la consciència col·lectiva de xarxa social rigorosa i 

no quedar reduïda al pur entreteniment o espectacle.  

En última instància, malgrat el poder transformador que hem vist que pot arribar a tenir 

una fotografia, no depèn d'ella que les conseqüències del seu impacte siguin les més 

convenients en tots els casos. La fotografia serveix per generar reaccions a les 

persones i incitar-les a la mobilització, és a dir, són com aquella espurna que encén la 

flama del canvi però mai són les desencadenants de l'eficàcia de l'acció, ja que no 

depèn d'elles que aquells que tenen el poder de prendre les decisions les duguin a 

terme de la manera més adequada.  

Tot i això, la fotografia sempre serà el testimoni d'un fet, el record d'una lluita i 

l'evidència d'un passat. Tal com va dir la fotògrafa espanyola Cristina García Rodero: 

"La fotografia és una lluita. L'enemic és el temps i guanyes quan aconsegueixes 

congelar-lo en el moment adequat, evitant que alguna cosa que parla de tu i del que 

està passant mori i desaparegui per sempre".  
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20 minutos (2015, setembre 3). Aylan Kurdi, la historia del niño cuya muerte ha 

retratado el drama de los refugiados. 20 minutos. Vist a www.20minutos.es 

ABC (2010, novembre 13). La muerte de los periódicos llegará a partir de 2017. ABC. 

Vist a www.abc.es 

Agencia EFE (2012, juny 6). La foto de la «niña del napalm» cumple 40 años. ABC. 

Vist a www.abc.es 

Agencia EFE. (2016, juny 16). Las redes sociales se consolidan como la principal 

fuente de información entre los jóvenes. 20 minutos. Vist a www.20minutos.es 

Alcojor, A. M. (2016, juny 16). Los jóvenes de Soweto que se levantaron contra el 

apartheid. El Mundo. Vist a www.elmundo.es 

Castro, N. (2014, abril 6). Así se desarrolló el genocidio de Ruanda. Cadena SER. Vist 

a www.cadenaser.com 

Chavarría, M. (2016, maig 20). James Nachtwey. Fotoperiodista. La Vanguardia. Vist a 

www.lavanguardia.com 

Entrevista a Nick Ut (2006, gener 13). BBC News. Vist a www.news.bbc.co.uk 

El Mundo i AFP (2006, juny 16). Un símbolo contra el 'apartheid'. El Mundo. Vist a 

www.elmundo.es 

García Campos, J.M. (2015, juliol 26). Los españoles son los europeos que menos 

confían en las noticias que leen. La Vanguardia. Vist a www.lavanguardia.com 

Gascón, M. (2016, juny 16). Estudiantes sudafricanos reivindican el legado del 

levantamiento de Soweto. La Vanguardia. Vist a www.lavanguardia.com 

Nachtwey, J. (2011, abril 6). When the world turned it's back: James Nachtwey's 

reflections on the Rwandan genocide. Time. Vist a www.time.com 

Pina, C. (2016, setembre 5). 80 años de 'Muerte de un miliciano' de Robert Capa: 

historia de una foto. The Huffington Post. Vist a www.huffingtonpost.es 

Rodríguez, M. (2016, juny 16). 40 anys de la revolta que va fer trontollar l'apartheid. 

ARA. Vist a www.ara.cat 
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Rojas, A. (2016, agost 18). El día que China quiso utilizar el hombre del tanque. El 

Mundo. Vist a www.elmundo.es 

RTVE (2016, maig 19). James Nachtwey, el fotógrafo que denunció la guerra. RTVE. 

Vist a www.rtve.es 

Rufo, R. (2016, desembre 12). Un 32% de los lectores de prensa sólo consultan 

medios digitales. Infolibre. Vist a www.infolibre.es 

 

Sainz, M. (2013, juny 3). Las cuatro imagenes censuradas del 'hombre del tanque' en 

Tiananmen. El Mundo. Vist a www.elmundo.es 

T.I. (2014, juny 3). ¿Quién es el hombre del tanque de la plaza Tiananmen? Te 

interesa. Vist a www.teinteresa.es 

Viana, I. (2010, març 3). El «buitre» de Kevin Carter, a escena. ABC. Vist a 

www.abc.es 

 

5. Estudis i recerques 

Las redes sociales en Internet (2011). Observatorio nacional de las 

telecomunicaciones y de la SI.  

Internet se consolida como el medio más valorado por los consumidores en España 

(2014, octubre 1). Observatorio Anual sobre Consumo de Medios de Comunicación en 

España. 

Barómetro de septiembre de 2016 (2016, setembre 3). Instituto Nacional de 

Estadística. Vist a www.cis.es 

Libro Blanco de la Prensa 2016. Asociación de Editores de Diarios Españoles. Vist a 

www.aede.es 

Digital News Report 2016. Reuters Institute for the Study of Journalism. Vist a 

http://www.digitalnewsreport.org/ 

Torcal, M. (2011). Resultados de la quinta edición de la encuesta social europea 

(2011-2012). European Social Survey.  

Estudio Anual de Redes Sociales (2016). IAB Spain. Vist a www.iabspain.net/wp-

content/uploads/downloads/2016/04/IAB_EstudioRedesSociales_2016_VCorta.pdf 

 

6. Documentals  

Lleixà, R. (director). (2012). Reinventando el fotoperiodismo. Treski Producciones.  
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ANNEXES 

10.1. FOTOGRAFIES AMB MÉS 'M'AGRADES' 

1. DAVID GUTTENFELDER (@dguttenfelder) 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

18.738 

 
 

123 

 
 

05/07/2016 

 
 

Natura 

 
 

A rainstorm towers over 
Mexico City tonight. 

 
 

No 

 
 

 
 

13.433 

 
 

100 
 

 
 
02/12/2016 

 
 

Social 

 
Cubans line the highway 

waiting for the funeral 
procession of Fidel 

Castro to pass by on the 
way to the eastern city of 

Santiago. 

 
 
No 

 
 
 

 
 

12.377 

 
 

92 

 
 

13/12/2016 

 
 

Natura 

 
 

This little guy is a friend 
of mine and his name is 
Rocky. Havana, Cuba. 

 
 

No 

 
 

 
 

12.201 

 
 

72 

 
 

05/06/2016 

 
 

Natura 

I walked the shore this 
morning after a sleepless 

night in Dar es Salaam. I've 
not been back to Tanzania 
since I was a young college 
student studying Kiswahili 
here. I can still speak and 
understand and friends 

remain here, but have so 
little memory of what I see 

around me now. 

 
 

No 

 
 

 
 

12.022 

 
 

106 

 
 

19/02/2016 

 
 

Natura 

 
 

Ice cold Iowa. 

 
 

No 
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2. MUSTAFA SEVEN (@mustafaseven) 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

72.620 

 
 
 

371 

 
 
 

27/11/2016 

 
 
 

Urbà 

 
Photo by my brother 

@bu_khaled I definitely 
suggest you all to check 
his feed. I'm sure you'll 

love it @bu_khaled 

 
 
 

No 

 
 

 
 
 

58.771 

 
 
 

509 

 
 
 

24/11/2016 

 
 
 

Social/ 
Natura 

 
 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

 
 
 

 
 
 

48.153 

 
 
 

424 

 
 
 

28/11/2016 

 
 
 

Natura 

 
 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

 

 

 
 
 

46.560 

 
 
 

284 

 
 
 

27/09/2016 

 
 
 

Natura 

 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

46.436 

 
 
 

196 

 
 
 

27/11/2016 

 
 
 

Urbà 

 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/bu_khaled/
https://www.instagram.com/bu_khaled/
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3. STEPHANIE SINCLAIR (@stephsinclairpix) 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

3.729 

 
 

56 

 
 

29/12/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

A young girl in the Masanga 
community of Sierra Leone 

attends an alternative Bondo 
ceremony that does not include 

female genital mutilation or 
cutting (FGM/C), offered by the 
Swiss civil society organization 

Masanga Education and 
Assistance (meamasanga.org), 

which offers education to 
children in the community (...) 

 
 

Sí 

 

 
 

2.921 

 
 

74 

 
 

21/12/2016 

 
 

Social 
De 

denúncia 

Ghazipur landfill, 70 acres of 
trash in Delhi, India, provides a 
hunting ground for seven-year-
old Zarina, who salvages items 
to sell. Like girls in many parts 

of the world, she lives in poverty 
with little access to education. 

Recent global data from 
UNICEF, the International Labor 

Organization and the World 
Bank suggests that 168 million 

children aged 5 to 17 are 
engaged in child labor 

worldwide (...) 

 
 

Sí 

 

 
 

2.620 

 
 

19 

 
 

31/12/2016 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

Teenage girls relax beside each 
other in their room during a 

break between classes at their 
government-funded boarding 
school, the Kasturba Gandhi 

Balika Vidyalaya in Forbesganj, 
India (...) 

 
 

Sí 

 

 
 
 
 

2.439 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

10/10/2016 

 
 
 
 

Social 

Girls enthusiastically 
participate in #football 

(#soccer) practice after #school 
as part of a program created 
by the nonprofit organization 
@YuwaIndia in #Jharkhand -- 

where more than six in 10 girls 
drop out of school and become 

child brides. (...) 

 
 
 
 
 

Sí 

 

 
 

2.351 

 
 

28 

 
 

19/10/2016 

 
 
 

Social/ 
Natura 

Mir Hasan holds his daughter, 
Chandtara, next to Rajleali, the 

female Asian elephant with 
whom they live and work in 
Jaipur, India. Mahouts, or 

elephant keepers, learn the 
trade early on as it is commonly 

a family profession (...) 

 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/school/
https://www.instagram.com/YuwaIndia/
https://www.instagram.com/explore/tags/jharkhand/
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4. MICHAEL CHRISTOPHER BROWN (@michaelchristopherbrown) 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 
 
 

 
 
 
 

15.832 

 
 
 
 

118 

 
 
 
 

31/10/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Hey folks! From now until 
Friday this photograph is 

available as a signed 
museum quality 6x6 inch 
print for $100! Please see 

link in profile to order, part of 
the Magnum Photos 

“Conditions of the Heart” 
print sale. Caption: 

Sheepherder with Mount 
Mikeno. North Kivu, 

Democratic Republic of the 
Congo. 2016. 

 
 
 
 

No 

 

 
 

13.323 

 
 

478 

 
 

14/03/2016 

 
 
 

Social 

 

 
 

No 

 
 

No 

 

 
 

11.903 

 
 

183 

 
 

10/10/2016 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

 
 

waiting for fish on lake 
tanganyika #africa 

 
 

Sí 

  
 

11.600 
 
 
 
 

 
 

112 

 
 

27/10/2016 

 
 

Natura 

 
en route to visit some 
forest people in this 

beautiful place 

 
 

No 

  
 
 

10.587 

 
 
 

132 

 
 
 

12/10/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

maneno bakari (front) and 
waridi athmani net fish from 
a canoe. both self-taught, for 

5 years they have fished 
here in the lowiche river, 

which flows into lake 
tanganyika, where they 

catch catfish and other small 
fish. they said there are less 
fish now than there were 5 

years ago when they began. 
(...) 

 
 
 

No 

https://www.instagram.com/explore/tags/africa/
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5. MALIN FEZEHAI (@malinfezehai) 

  

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

2.391 

 
 
 

50 

 
 
 

30/10/2016 

 
 
 

Altres 
Peronal 

A couple weeks ago I had 
the honor for the second 

year in a row to accompany 
Nobel laureate Malala 

Yousafzai @malalafund as 
she spent her 19th birthday 
in Kenya’s Dadaab refugee 

camps, (...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

2.051 

 
 
 

36 

 
 
 

02/11/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

I saw this man on my last 
walk on the beach before 
heading to the airport. I 

passed him twice and he 
looked liked he was praying 

or perhaps he was just 
having a quite moment with 

himself. Regardless it 
reminded me to just stop 

sometimes and be quite (...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 

1.822 

 
 

20 

 
 

14/02/2016 

 
 

Social 

 
Happy Valentine's Day 

lovers ❤ #sweden 

#valentines #wedding 
#lovealldayeveryday 

#WHPthisislove 

 
 

Sí 

 

 
 

1.812 

 
 

26 

 
 

10/08/2016 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

 
 

Earlier this year in 
Ethiopia. #mymountain 

#lalibela 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

1.741 
 

 
 
 

53 
 
 

 
 
 

18/01/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Earlier this month I returned 
to Lalibela, Ethiopia for a 

second time to photograph 
Ethiopian Christmas. 
Ethiopians celebrate 

Christmas on January 7th, 
and Lalibela has 20,000 
residents and more than 
50,000 pilgrims come for 

Christmas each year to give 
praise.(...) 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/malalafund/
https://www.instagram.com/explore/tags/sweden/
https://www.instagram.com/explore/tags/valentines/
https://www.instagram.com/explore/tags/wedding/
https://www.instagram.com/explore/tags/lovealldayeveryday/
https://www.instagram.com/explore/tags/whpthisislove/
https://www.instagram.com/explore/tags/mymountain/
https://www.instagram.com/explore/tags/lalibela/
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6. DIARI ARA (@diariara) 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

2.199 

 
 

15 

 
 

14/11/2016 

 
 
 

Natura 

 
 

Així ha vist i fotografiat la 
superlluna 

@santiiglesiasfoto a Lleida. 

 
 
 

Sí 

  
 
 

1.914 

 
 
 

15 

 
 
 

07/10/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Ens encanta aquesta foto de 
@mireia_comas ! 

El petó espontani de dos 
@minyons en descarregar un 

colossal 3 de 10 a les Festes de 
la Mercè de Barcelona La foto 
de Mireia Comas, un petó que 

transmet la passió i l’emoció del 
moment. 

La fotografia s’ha convertit en 
fenomen viral, amb milers de 

repiulades a Twitter, i diverses 
associacions de Gais, 
Lesbianes, Bisexuals i 

Transexuals se n’han fet ressò. 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

1.905 

 
 
 

12 

 
 
 

30/09/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Diada de 10. 
Una diada d'alta volada com la 

de Sant Fèlix sempre es 
reserva alguna sorpresa. Avui la 
Colla Vella del Xiquets de Valls 
ha tastat les mels de la gamma 
superior i a punt ha estat de fer 
saltar la banca amb una diada 

mai imaginada.(...) 
Foto: Cristina Calderer ( 

@lilualalluna ) 

 
 
 

Sí 

 

 
 

1.601 

 
 

9 

 
 

14/11/2016 

 
 

Natura 

 
La superlluna des de 

Montjuïc , a Barcelona, 
fotografiada per 

@perevirgiliphoto 

 
 

Sí 

  
 
 
 

1.561 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

04/12/2016 

 
 
 
 

Altres 
Vinyeta 

La vinyeta d'avui de 
@juanjo_saez al diari ARA. 
Dossier especial sobre la 

situació dels refugiats 
Atrapats a Grècia, elaborats 
per dos periodistes de l'ara 
(Cristina Mas i @xbertral ) 
enviats especials a Grècia. 

Podeu veure aquest dossier, 
en el seu format 

INTERACTIU 
AUDIOVISUAL, a ara.cat 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/santiiglesiasfoto/
https://www.instagram.com/mireia_comas/
https://www.instagram.com/minyons/
https://www.instagram.com/lilualalluna/
https://www.instagram.com/perevirgiliphoto/
https://www.instagram.com/juanjo_saez/
https://www.instagram.com/xbertral/
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7. EL PAÍS (@el_pais) 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

2.072 

 
 
 

23 

 
 
 

14/11/2016 

 
 
 

Natura 

Este lunes toca poner los ojos 
en la Luna por lo brillante y 

cercana que está de la Tierra. 
Este fenómeno de la Superluna, 

en el que el satélite aumenta 
hasta un 14% su diámetro y 

brilla más, es el más destacado 
de los últimos 70 años. (...)La 

fotografía es de Andrea Bonettu 
(EFE). #superluna #supermoon 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 
 

1.715 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

12/09/2016 

 
 
 
 

Esport 

¡Enhorabuena, Lydia Valentín! 
El deporte femenino español 
sigue sumando medallas. La 
haltera @lydiavalentin lograel 

bronce en halterofilia al levantar 
     ilos en el tercer intento y 
asegura la  uinta medalla a 
 spa a en la categor a de 

hasta     ilos  la primera de la 
historia del deporte     o      

La foto es de Stoyan Nenov, de 
Reuters 

 
 
 
 

Sí 

 

 
 
 
 

1.594 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

12/09/2016 

 
 
 
 

Esport 

Rafa Nadal y Marc López se 
han llevado el oro en dobles de 

tenis en #Rio2016 y lo han 
celebrado con la emoción de 
dos amigos que persiguen 
juntos una meta. A Rafa le 

espera ahora Del Potro en la 
semifinal individual, pero 
acudirá al duelo con su 

segundo oro olímpico. En la foto 
de Kevin Lamarque (Reuters), 
Nadal y López tras batir a la 

pareja rumana 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 

1.507 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

11/09/2016 

 
 
 

Social 
De 

denúncia 

Hace 15 años, el 11 de 
septiembre del 2001, Estados 

Unidos amanecía con la mayor 
tragedia que había vivido en su 

historia reciente: cuatro 
atentados terroristas de Al 
Qaeda se producían casi 

simultaneamente en 
importantes centros de poder, 

entre ellos el World Trade 
Center de Nueva York. En la 
imagen, tomada desde el aire 

por la policía (...) 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 

1.405 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

04/10/2016 

 
 
 
 
 

Social 

La plataforma Tatuaje 
Solidario con el Cáncer de 

Mama se dedica a ayudar a 
las mujeres afectadas por 
esta enfermedad de forma 
gratuita. Estefanía Soriano 

pasó por el trance de la 
extirpación de los pechos y 
su reconstrucción, en la que 

estuvo muy presente el 
tatuador Jero Velasco, que 
le dibujó gratis los pezones 

y las areolas para devolverle 
la vida que tenían.(...) 

 
 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/superluna/
https://www.instagram.com/explore/tags/supermoon/
https://www.instagram.com/lydiavalentin/
https://www.instagram.com/explore/tags/rio2016/
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8. THE GUARDIAN (@guardian) 

 

 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

14.570 

 
 
 

187 

 
 
 

23/11/2016 

 
 
 

Política 

Ellen DeGeneres received a 

Presidential Medal of Freedom 
yesterday. This is what Barack 
Obama said in her honour "It’s 
easy to forget now  when we’ve 

come so far, where now, 
marriage is equal under the law, 

just how much courage was 
required for Ellen to come out 
on the most public of stages 

almost 20 years ago (...) 

 
 
 

No 

 

 
 
 

11.442 

 
 
 

629 

 
 
 

30/09/2016 

 
 
 

Natura 

 
This giant panda cub took a 
tumble from the stage at the 
Chengdu Research Base of 

Giant Panda Breeding in China. 
Luckily, the distance wasn't too 

big  
Photo: China Daily/Reuters 

 
 
 

Sí 

 

 
 

11.137 

 
 

217 

 
 

26/12/2016 

 
 

Cultura 

 
 

You'll never find peace of mind 
until you listen to your heart." 

RIP George Michael 

 
 

No 

 

 
 

10.996 

 
 

384 

 
 

09/09/2016 

 
 

Social 

Brazilian women’s rugby sevens 
player Isadora Cerullo has 
become the first athlete to 

receive a marriage proposal at 
the Rio de Janeiro Olympic 
Games. “I wanted to show 

people that love wins.” Marjorie 
Enya, who proposed to Cerullo, 

told the BBC. 

 
 

No 

 

 
 

10.788 

 
 

90 

 
 

27/12/2016 

 
 
 

Cultura 

 
 

The world has lost a cultural 
icon. You'll be dearly 

missed, Carrie Fisher. 

 
 

No 
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9. THE NEW YORK TIMES (@nytiemes) 

 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

44.242 

 
 
 

274 

 
 
 

05/06/2016 

 
 
 
 

Urbà 

#Fireworks lit up the sky 
tonight at Coney Island, 
where the photographer 

Dave Sanders captured a 
rainy #4thofjuly celebration. 

Despite the weather, the 
show went on — here at 

#ConeyIsland, on the East 
River and, in smaller 

displays, throughout the city. 

 
 
 

Sí 

  
 
 
 

38..928 

 
 
 
 

391 

 
 
 
 

19/10/2016 

 
 
 
 

Política 

President @barackobama and 
the #firstlady, @michelleobama, 

welcomed Prime Minister 
@matteorenzi of Italy, and his 
wife, Agnese Landini, for the 

final state dinner of the #Obama 
presidency last night. The 

@nytimesfashion critic Vanessa 
Friedman writes that, in the 
process, #MichelleObama 

solidified her legacy as “perhaps 
the most adept and successful 
practitioner of the art of political 
dressing that any administration 

has seen.”(...) 

 
 
 
 

Sí 

 

 
 
 

38.009 

 
 
 

520 

 
 
 

09/11/2016 

 
 
 

Política 

@hillaryclinton addressed 
disappointed supporters this 

morning, hours after an early-
morning conversation for which 
she and her team were entirely 

unprepared: a phone call to 
@realdonaldtrump, conceding 
the presidential race. At a hotel 

in Manhattan,(...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

37.264 

 
 
 

339 

 
 
 

17/12/2016 

 
 
 

Urbà 

New York got one of its beloved 
public spaces back in 2016. 

Last month, the photographer 
Philip Greenberg captured the 

majestic Rose Reading Room at 
the @nypl’s main building at 

42nd Street and Fifth Avenue, 
which reopened after a 2-year 

renovation (...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 

35.433 

 
 

250 

 
 

14/11/2016 

 
 

Natura 

The photographer @al_drago 
caught this view #supermoon as 
seen last night from Arlington, 
Virginia. A supermoon occurs 
when a full moon reaches its 

perigee — the closest point to 
Earth along its orbit.(...) 

 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/fireworks/
https://www.instagram.com/explore/tags/4thofjuly/
https://www.instagram.com/explore/tags/coneyisland/
https://www.instagram.com/barackobama/
https://www.instagram.com/explore/tags/firstlady/
https://www.instagram.com/michelleobama/
https://www.instagram.com/matteorenzi/
https://www.instagram.com/explore/tags/obama/
https://www.instagram.com/nytimesfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/michelleobama/
https://www.instagram.com/hillaryclinton/
https://www.instagram.com/realdonaldtrump/
https://www.instagram.com/nypl/
https://www.instagram.com/al_drago/
https://www.instagram.com/explore/tags/supermoon/
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10. LE MONDE (@lemondefr) 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
m'agrades 
 

Núm. de 
comentaris 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

11.434 

 
 

248 

 
 

22/03/2016 

 
 

Altres 
Vinyeta 

 
13 novembre - 22 mars. 
L'hommage de Plantu 

#Bruxelles #Brussels >> 
http://bit.ly/1T4VUDq << 

 
 

Sí 

  
 
 
 

9.822 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

14/11/2016 

 
 
 
 

Natura 

 
Un avion à Pékin, en Chine, 

lundi 14 novembre. La lune la 
plus brillante depuis près de 69 

ans illumine le ciel lundi. Le 
phénomène est connu sous le 

nom de « super-lune ». 
La pleine lune de ce 

14 novembre coïncide avec le 
passage de notre voisine au 

plus près de la Terre, la rendant 
un peu plus imposante dans le 
ciel.(...) Photo : Ng Han Guan / 

@ap.images 
 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 

4.582 

 
 
 

38 

 
 
 

13/06/2016 

 
 
 

Altres 
Vinyeta 

 
 
 

Le dessin de Plantu, en "une" 
du "Monde" daté du 14 juin. 

 
 
 

Sí 

  
 
 

3.955 

 
 
 

17 

 
 
 

15/11/2016 

 
 
 
 

Natura 

 
Un homme traverse un jardin, 
un jour d’automne à Srinagar  

en Inde le 15 novembre. 
D’après l’AFP  les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dues 
aux énergies fossiles ont stagné 

pour la troisième année 
consécutive : un signal 

encourageant dans la lutte 
contre le changement 

climatique (...) Photo : Danish 
Ismail / @Reuters 

 
 
 
 

Sí 

 

 
 
 

3.671 

 
 
 

44 

 
 
 

26/11/2016 

 
 
 

Política 

 
 

Fidel Castro, ici en 1971, est 
mort le 26 novembre, à La 
Havane. Retour sur cinq 

décennies de pouvoir absolu, à 
lire ici : http://bit.ly/2gqwVKT - 

#Photo : Yousuf Karsh / 
Gamma #Cuba #FidelCastro 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/bruxelles/
https://www.instagram.com/explore/tags/brussels/
https://www.instagram.com/ap.images/
https://www.instagram.com/Reuters/
https://www.instagram.com/explore/tags/photo/
https://www.instagram.com/explore/tags/cuba/
https://www.instagram.com/explore/tags/fidelcastro/
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10.2.FOTOGRAFIES AMB MÉS COMENTARIS 

1. DAVID GUTTENFELDER (@dguttenfelder) 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

344 

 
 

4.684 

 
 

09/03/2017 

 
 

Política 

Donald Trump is 
surrounded by members of 
the press inside a hall at his 
Trump National Golf Club in 
Jupiter, Florida. For weeks 
I've been following the U.S. 

election coverage on the 
news. So tonight, 

photographing it myself, I 
felt like I'd stepped inside of 
my television screen into a 

surreal other world. 

 

 
 

225 

 
 

4.241 

 
 

15/03/2016 

 
 

Social 
De 

denúncia 

 
Lacquered alligator 
heads for sale and 

stocked on the shelves 
of a convenience store 

in Tamiami, Florida. 

 

 
 

155 

 
 

6.091 

 
 

18/03/2016 

 
 

Urbà 

 
 

Drive-in liquor store. Lake 
Alfred, Florida. 

 

 
 

143 

 
 

5.962 

 
 

15/03/2016 

 
 

Política 

 
Bernie Sanders 

supporters wave signs at 
passing motorists in Key 
Largo, Florida before the 

closing of the polls. 

 

 
 

130 

 
 

4.327 

 
 

13/03/2016 

 
 

Social 

Florida election issues: 
Millennials. 

Spring break partier and Indiana 
State University student Daniel 
Wright got a serious sunburn on 
the beach in Fort Lauderdale, 

Florida. About the U.S. 
Presidential race? He says he's 
undecided. I'll be road tripping 
across the state of Florida for 
@natgeo photographing the 

upcoming Presidential primary 
elections, voters, and the issues 
driving voter's choices. Florida 
voters- What issues concern 

you? 

https://www.instagram.com/natgeo/
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2.  MUSTAFA SEVEN (@mustafaseven) 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 
 

 

 
 

600 

 
 

11.581 

 
 

29/01/2016 

 
 

Social 

 
I'll be glad to see all of 
my friends from Iran at 
Cheshme Publishing 

House in Aren 
Shopping Mall on 29th 

February at 18.00 

 
 

Sí 

 
 

 
 
 

509 

 
 
 

58.771 

 
 
 

24/11/2016 

 
 
 

Social/ 
Natura 

 
 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

 

 
 

425 

 
 

8.627 

 
 

27/01/2016 

 
 

Altres 
Autopro-

moció 

I will be in Tahren, for 
the autograph session of 

our boo  "Te  Kişili  
Şehir/ City For One". I'll 
be glad to see all of my 

friends from Iran at 
Cheshme Publishing 

House in Aren Shopping 
Mall on 29th February at 

18.00. 

 
 
 

No 

 
 
 

 
 
 

424 

 
 
 

48.153 

 
 
 

28/11/2016 

 
 
 

Natura 

 
 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

412 

 
 
 

40.029 

 
 
 

07/10/2016 

 
 
 

Urbà 

 
 
 

No 

 
 
 

Sí 
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3. STEPHANIE SINCLAIR (@stephsinclairpix) 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 
 

 

 
 

85 

 
 

2.019 

 
 

07/01/2016 

 
 

Social 
De 

denúncia 

Cradled by his mother, 
Saleem al Harazi lost both 
eyes while marching with 

antigovernment protesters in 
Sanaa, Yemen in March 

    . “I wanted them to end 
poverty ” he said (...) 

 
 

Sí 

 

 
 

74 

 
 

2.921 

 
 

21/12/2016 

 
 

Social 
De 

denúnica 

Ghazipur landfill, 70 acres of 
trash in Delhi, India, provides 
a hunting ground for seven-

year-old Zarina, who salvages 
items to sell. Like girls in many 
parts of the world, she lives in 

poverty with little access to 
education. Recent global data 

from UNICEF, the 
International Labor 

Organization and the World 
Bank suggests that 168 million 

children aged 5 to 17 are 
engaged in child labor 

worldwide (...) 

 
 

Sí 

 

 
 

56 

 
 

3.729 

 
 

29/12/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

A young girl in the Masanga 
community of Sierra Leone 

attends an alternative Bondo 
ceremony that does not 
include female genital 

mutilation or cutting (FGM/C), 
offered by the Swiss civil 

society organization Masanga 
Education and Assistance 
(meamasanga.org), which 

offers education to children in 
the community (...) 

 
 

Sí 

 

 
 
 

49 

 
 
 

1.842 

 
 
 

28/01/2016 

 
 
 

Altres 
Peronal 

The girls have fun with my hair 
during lunch. We are in 

#Samburu County, #Kenya - 
where child marriage is 

prevalent - to teach our first 
Adolescent Girls Photography 
Workshop in collaboration with 
the Samburu Girls Foundation 

(SGF), who rescued all our 
students from child 

marriages.(...) 

 
 

Sí 

 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

2.439 

 
 
 
 

10/10/2016 

 
 
 
 

Social 

Girls enthusiastically 
participate in #football 
(#soccer) practice after 

#school as part of a program 
created by the nonprofit 

organization @YuwaIndia in 
#Jharkhand -- where more 

than six in 10 girls drop out of 
school and become child 

brides. (...) 

 
 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/samburu/
https://www.instagram.com/explore/tags/kenya/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/school/
https://www.instagram.com/YuwaIndia/
https://www.instagram.com/explore/tags/jharkhand/
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4. MICHAEL CHRISTOPHER BROWN (@michaelchristopherbrown) 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 
 

 

 
 

478 

 
 

13.323 

 
 

14/03/2016 

 
 
 

Social 

 

 
 

No 

 
 

No 

 

 
 

425 

 
 

7.836 

 
 

25/01/2017 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

 
 

haircut on the street in 
dalian, china. #iphone 

 
 

Sí 

 
 

 
 
 
 

188 

 
 
 
 

115.832 

 
 
 
 

31/10/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Hey folks! From now until 
Friday this photograph is 

available as a signed 
museum quality 6x6 inch 
print for $100! Please see 
link in profile to order, part 

of the Magnum Photos 
“Conditions of the Heart” 

print sale. Caption: 
Sheepherder with Mount 

Mikeno. North Kivu, 
Democratic Republic of the 

Congo. 2016. 

 
 
 
 

No 

 

 
 

183 

 
 

11.903 

 
 

10/10/2016 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

 
 

waiting for fish on lake 
tanganyika #africa 

 
 

Sí 

 

 
 

160 

 
 

7.458 

 
 

18/01/2017 

 
 

Social 
Costumis-

ta 

 
Waiting for a schoolbus 
in Shandong Province, 

China. iPhone. 

 
 

No 

https://www.instagram.com/explore/tags/iphone/
https://www.instagram.com/explore/tags/africa/
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5. MALIN FEZEHAI (@malinfezehai) 

 

 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

53 

 
 
 

1.741 
 
 

 
 
 

18/01/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Earlier this month I returned 
to Lalibela, Ethiopia for a 

second time to photograph 
Ethiopian Christmas. 
Ethiopians celebrate 

Christmas on January 7th, 
and Lalibela has 20,000 
residents and more than 
50,000 pilgrims come for 

Christmas each year to give 
praise.(...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

50 
 

 
 
 

2.391 

 
 
 

30/10/2016 

 
 
 

Altres 
Personal 

A couple weeks ago I had 
the honor for the second 

year in a row to accompany 
Nobel laureate Malala 

Yousafzai @malalafund as 
she spent her 19th birthday 
in Kenya’s Dadaab refugee 

camps, (...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

36 

 
 
 

2.051 

 
 
 

02/11/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

I saw this man on my last 
walk on the beach before 
heading to the airport. I 

passed him twice and he 
looked liked he was praying 

or perhaps he was just 
having a quite moment with 

himself. Regardless it 
reminded me to just stop 

sometimes and be quite (...) 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

35 

 
 
 

1.608 

 
 
 

10/09/2016 
 
 
 

 
 
 

Altres 
Personal 

 
 
 

What's up New York! 
#homeagain 

 
 
 

Sí 

 

 
 
 

31 

 
 
 

1.587 

 
 
 

03/03/2016 

 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Beautiful Faiza, 10 
standing in her school 

uniform after I asked if I 
could take her portrait. I 

adored her because even 
though she was shy, her 
posture was proud.(...) 

 
 

Sí 

https://www.instagram.com/malalafund/
https://www.instagram.com/explore/tags/homeagain/


 

96 
 

6. DIARI ARA (@diariara) 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

22 

 
 

1.186 

 
 

21/10/2106 

 
 

Altres 
Autopro-

moció 

 
Aquesta és la portada del 
diari ARA de divendres 

21.10.16 
'No tornaran', amb foto de 

@xbertral 

 
 

Sí 

 

 
 
 

21 

 
 
 

298 

 
 
 

10/09/2016 

 
 
 

Social 
De 

denúncia 

Avui la policia fronterera de 
Macedònia ha disparat gasos 

lacrimògens perquè la gent del 
camp d'Idomeni s'apropava a la 

tanca. Els grecs s'han 
mantingut al marge. Els pots de 
gas molt a prop de les tendes 
del camp i l'ambient a tot arreu 

irrespirable. Molts i molts ferits, i 
tots atesos per voluntaris. 

Ens ho expliquen a ara.cat els 
enviats especials a Grècia, 

Cristina Mas i Xavier Bertral. 
Foto @xbertral 

 
 
 

Sí 

  
 
 
 

20 

 
 
 
 

625 

 
 
 
 

16/09/2016 

 
 
 
 

Social 
Costumis-

ta 

Melé aquàtica  
Milers de persones es 

refresquen al mar mort xinès 
per fugir de la calor a Daying, a 

la província de Sichuan. Es 
tracta d’una de les piscines més 

grans de la Xina: pot encabir 
fins a 10.000 visitants. A causa 
de la seva elevada salinitat els 

banyistes floten més a la 
superfície, però tot i així la 

majoria utilitzen flotadors de 
diversos colors. 

Foto: China Daily / Reuters 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 

16 

 
 
 
 

1.043 

 
 
 
 

21/10/2016 

 
 
 
 

Social 

Franco a terra 
Des del primer moment en què 
es va instal·lar dilluns  l’estàtua 
de Franco eqüestre davant del 

Born ha concentrat la ràbia 
d’una part dels 

ciutadans   ue l’han embrutat 
amb pintades i ous llançats. 
Ahir a la nit, però, un grup va 

aconseguir tirar-la a terra 
després de llançar-li tot tipus 

d’objectes. 
Foto: Manolo Garcia 

@manolo_gc 

 
 
 
 

Sí 

 

 
 

15 

 
 

2.199 

 
 

14/11/2016 

 
 
 

Natura 

 
 

Així ha vist i fotografiat la 
superlluna 

@santiiglesiasfoto a Lleida. 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/xbertral/
https://www.instagram.com/manolo_gc/
https://www.instagram.com/santiiglesiasfoto/
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7. EL PAÍS (@el_pais) 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

77 

 
 
 

855 

 
 
 

19/01/2106 

 
 
 
 

Política 

La diputada de Podemos 
Carolina Bescansa ha acudido 
al Parlamento con su bebé. El 

líder de su partido, Pablo 
Iglesias, lo ha acunado durante 
un momento mientras estaba 

ocupada. Este se ha convertido 
en uno de los momentos del d a 

    LPA SParlamento  Las 
fotografías son de Uly Martín y 
puedes ver las imágenes y las 
crónicas en politica.elpais.com 

 
 
 

Sí 

  
 
 
 

64 

 
 
 
 

678 

 
 
 
 

07/03/2016 

 
 
 
 
 

Social 

Los semáforos de Valencia 
serán ahora paritarios. El 

ayuntamiento, liderado por Joan 
Ribó (Compromís), le ha puesto 
falda a los semáforos ubicados 
en 20 cruces de la ciudad en la 
víspera del Día Internacional de 

la Mujer. La concejal de 
Igualdad, Isabel Lozano, ha 

presentado los primeros 
semáforos paritarios, con la 
imagen de una mujer en un 

extremo del cruce y el hombre 
en el lado contrario. La foto de 

@monicatorresfoto (...) 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 

52 

 
 
 

590 

 
 
 

05/01/2016 

 
 
 

Política 

El secretario general de 
Podemos, Pablo Iglesias, ya 
es diputado. Este martes, el 
líder de la nueva formación 

y que hasta 2014 era 
profesor universitario y 

tertuliano ha firmado su acta 
en el Congreso, donde 

también le han entregado la 
correspondiente cartera (...) 

 
 
 

Sí 

  
 
 

38 

 
 
 

790 

 
 
 

14/12/2016 

 
 
 
 

Social 

Colombia pide que se retire el 
cartel publicitario de 'Narcos' en 
Madrid. La serie de Netflix ha 
instalado en la céntrica Puerta 

del Sol una imagen gigante con 
el rostro del actor Wagner 

Moura caracterizado como el 
narcotraficante colombiano 
Pablo Escobar y el mensaje 

"Oh, blanca navidad", en clara 
alusión a la cocaína.(...) 

 
 
 

Sí 

  
 
 
 

36 

 
 
 
 

1.507 

 
 
 
 

11/09/2016 

 
 
 
 

Social 
De 

denúncia 

Hace 15 años, el 11 de 
septiembre del 2001, Estados 

Unidos amanecía con la mayor 
tragedia que había vivido en su 

historia reciente: cuatro 
atentados terroristas de Al 
Qaeda se producían casi 

simultaneamente en 
importantes centros de poder, 

entre ellos el World Trade 
Center de Nueva York. En la 
imagen, tomada desde el aire 

por la policía (...) 

 
 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/monicatorresfoto/
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8. THE GUARDIAN (@guardian) 

 

  

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 

1.208 

 
 

1.348 

 
 

18/05/2016 

 
 

Social 

 
Protesters in #SãoPaulo, 

#Brazil shout slogans against 
the interim president, 

#MichelTemer, in support of the 
suspended president, 

#DilmaRousseff. 
Photo: Nacho Doce/Reuters 

 
 

Sí 

 

 
 
 

629 

 
 
 

11.442 

 
 
 

30/09/2016 

 
 
 

Natura 

 
This giant panda cub took a 
tumble from the stage at the 
Chengdu Research Base of 

Giant Panda Breeding in China. 
Luckily, the distance wasn't too 

big  
Photo: China Daily/Reuters 

 
 
 

Sí 

 

 
 

384 

 
 

10.996 

 
 

09/09/2016 

 
 

Social 

Brazilian women’s rugby sevens 
player Isadora Cerullo has 
become the first athlete to 

receive a marriage proposal at 
the Rio de Janeiro Olympic 
Games. “I wanted to show 

people that love wins.” Marjorie 
Enya, who proposed to Cerullo, 

told the BBC. 

 
 

No 

  
 
 
 

307 

 
 
 
 

6.666 

 
 
 
 

25/09/2016 

 
 
 
 
 

Natura 

Photographer Gerrard Gethings 
(@gezgethings) took this picture 

of a young piglet for a new 
exhibition titled Ordinary 

Creatures. How does he get 
them to stay still? "Young 
animals don’t li e to be 

separated from the group, so in 
the case of the piglet I had my 
assistant holding a couple of 
siblings just out of shot," he 

explains. "Every few frames we 
would bring them all together for 

a reassuring sniff." Photo: 
Gerrard Gethings 

 
 
 
 

No 

  
 
 

293 

 
 
 

4.096 

 
 
 

19/05/2016 

 
 
 

Altres 

The world’s longest pizza was 
made in Naples and is 1.8km 
long. It took 250 pizza makers 

six hours and 11 minutes. They 
used 2,000kg of flour, 1,600kg 

of tomato sauce, 2,000kg of 
mozzarella cheese, 200 litres of 
oil and 30kg of basil. The pizza 
made it into the Guinness World 

Records, and was donated to 
the needy 

Photo: Ciro Fusco 

 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/explore/tags/s%C3%A3opaulo/
https://www.instagram.com/explore/tags/brazil/
https://www.instagram.com/explore/tags/micheltemer/
https://www.instagram.com/explore/tags/dilmarousseff/
https://www.instagram.com/gezgethings/
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9. THE NEW YORK TIMES (@nytiemes) 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

 

 
 
 

1.435 

 
 
 

13.663 

 
 
 

10/11/2016 

 
 
 

Política 

@realdonaldtrump arrived at the 
@whitehouse this morning for 
an #OvalOffice meeting with 

President @barackobama. As 
recently as Monday, 

@barackobama warned darkly 
that #DonaldTrump could not be 
trusted with the nation’s nuclear 

codes. (...) 

 
 
 

Sí 

  
 
 
 

1.176 

 
 
 
 

16.559 

 
 
 
 

09/09/2016 

 
 
 

Social 
De 

denúncia 

Oka is 6 months old. She lives 
at a makeshift rehabilitation 
center in #Borneo, where she 
and one other baby #orangutan 
are bottle-fed human infant 
formula and put to bed in a 
bamboo crib. Last year, a 
handful of #orangutans — 
endangered apes native to rain 
forests in the Indonesian 
regions of #Borneo and 
Sumatra — lost family members 
in huge fires that destroyed 
more than 10,000 square miles 
of forests in Indonesia.(...) 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 

981 

 
 
 
 

8.579 

 
 
 
 

09/11/2016 

 
 
 
 

Política 

Trump Triumphs. Donald John 
Trump has been elected the 
45th president of the United 

States, in the stunning 
culmination of an explosive, 

populist and polarizing 
campaign that took relentless 

aim at the institutions and long-
held ideals of American 

democracy. The Republican 
candidate rode a wave of 
unexpectedly strong ,(...) 

 
 
 
 

Sí 

 

 
 

971 

 
 

19.648 

 
 

29/11/2016 

 
 

Social 

 
At 98, @Taoporchonlynch is a 
poster child for the active life. 

Despite her 3 hip replacements, 
she teaches 90-minute #yoga 

classes and gives private 
lessons. She travels 

regularly.(...) 

 
 

Sí 

  
 
 
 

941 

 
 
 
 

19.947 

 
 
 
 

29/03/2016 

 
 
 
 

Urbà 

This intricate #mural took shape 

over the past few weeks, 

spreading across a harried 

quarter of #Cairo where  gypt’s 

garbage collectors live amid 

overflowing bundles of the city’s 

trash. An artist known as 

@elseed chose a forsaken 

corner of the city away from the 

gaze of officials who have 

shown little tolerance for 

artists.(...) 

 
 
 
 

Sí 

https://www.instagram.com/realdonaldtrump/
https://www.instagram.com/whitehouse/
https://www.instagram.com/explore/tags/ovaloffice/
https://www.instagram.com/barackobama/
https://www.instagram.com/barackobama/
https://www.instagram.com/explore/tags/donaldtrump/
https://www.instagram.com/explore/tags/borneo/
https://www.instagram.com/explore/tags/orangutan/
https://www.instagram.com/explore/tags/orangutans/
https://www.instagram.com/explore/tags/borneo/
https://www.instagram.com/Taoporchonlynch/
https://www.instagram.com/explore/tags/yoga/
https://www.instagram.com/explore/tags/mural/
https://www.instagram.com/explore/tags/cairo/
https://www.instagram.com/elseed/
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10. LE MONDE (@lemondefr) 

 

 

Fotografia Núm. de 
comentaris 
 

Núm. de 
m'agrades 
 

Data de 
publicació 
 

 
Temàtica 
 

 
Informació 
 

 
# 

 

  
 
 
 

1.268 

 
 
 
 

1.874 

 
 
 
 

31/10/2016 

 
 
 
 

Social 

« Quand je prends un appareil 
photo en mains, le monde 

autour de moi ralentit. Et moi 
aussi. J’aime travailler 

lentement  j’aime avoir le temps. 
Ainsi, les gens, lors 

d’événements comme celui 
représenté sur cette image, 
commencent à vous faire 

confiance, ce qui me permet de 
passer inaperçue.(...) 

#Photo : @newshatavakolian 

 
 
 
 

Sí 

  
 
 
 

236 

 
 
 
 

1.282 

 
 
 
 

06/09/2016 

 
 
 
 

Política 

Cinq jours après sa destitution, 
l’ancienne présidente 

brésilienne Dilma Rousseff a 
reçu Le Monde, lundi 5 

septembre, dans la résidence 
présidentielle de l’Alvorada  à 

Brasilia. A la veille de son 
déménagement vers Porto 

Alegre, où elle doit retrouver sa 
famille  l’ancienne guerillera 

continue de clamer son 
innocence. 
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Altres 
Vinyeta 

 
13 novembre - 22 mars. 
L'hommage de Plantu 

#Bruxelles #Brussels >> 
http://bit.ly/1T4VUDq << 
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Social 

 n Tur uie  j’allais dans 
différents lieux non pas pour les 

découvrir, mais pour me les 
rappeler. Des mouvements, des 
émotions, ou tout simplement 
l’impression générale  ue tout 
cela était en quelque sorte déjà 

inscrit dans moi et que cela 
allait être réveillé. Peut-être 

cherchais-je à donner vie à des 
souvenirs d’enfance un peu 
flous, ou à une innocence 

perdue.(...) 
#Photo : Nikos Economopoulos 
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Política 

Un drapeau libanais flotte à côté 

d'un portrait géant de Michel 

Aoun, à Beyrouth, au Liban, le 

30 octobre. L’ancien général 

chrétien a été élu président, 

lundi, par un vote du Parlement 

grâce à un improbable accord 

entre le Hezbollah, les chrétiens 

et le clan Hariri. Cette élection 

met fin à plus de deux ans de 

vide politique.(....) 
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