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INTRODUCCIÓ

En els darrers anys, el tema de la fotografia ha estat el que m'ha despertat més inquietuds, i el 

que m'ha ajudat, d'alguna manera, a passar el meu temps lliure. En un principi, semblava que la 

fotografia era només per distreure'm, però a mesura que ha anat passant el temps, m'he adonat que 

és més que una distracció. Per a mi, fotografiar no és només agafar una càmera i prémer el botó per 

a la captura, sinó que és mirar, també, el seu entorn i tot allò que està relacionat amb ella; com la 

llum, que existeix una certa graduació del diafragma; el fons, per tal d'aconseguir ressaltar alguna 

cosa;  els  colors,  que  caracteritzen  certs  sentiments,  moments,  entre  d'altres;  els  models,  les 

persones, coses o animals que ens serviran de subjectes; la composició...

Amb això, i el tenir al meu voltant persones que m'han acompanyat a endinsar-me en aquest 

món, ha fet que la decisió del meu treball estigués encarada cap a tot aquest univers; és a dir, que 

volia saber alguna cosa més sobre aquesta afició. I així ha estat.

De  bon  començament,  he  de  dir  que  el  meu  cap  només  pensava  en  fer  un  treball  sobre 

fotografia, i  em va costar bastant decidir-me pel món de la publicitat.  I  aquest fet ha estat així 

perquè sempre m'ha agradat mirar-me la gent amb ulls crítics. Així doncs, feia una comparació amb 

les persones del carrer i amb els models dels anuncis publicitaris.

Quan vaig veure que el que m'agradava observar era publicitat sobre venda de peces de vestir 

i/o complements, vaig tenir assegurat el meu treball de recerca: la fotografia publicitària en el món 

de la moda. En un principi, he de dir que no em va acabar de convèncer gaire, o, segurament, el poc 

que vaig buscar, no em va acabar d'interessar prou. No era massa la informació que podria tenir a 

l'abast si encaminava el treball cap a aquesta direcció.

Finalment, vaig acabar decidint-me per fer la fotografia publicitària en general. Malgrat això, 

el treball de camp que he fet, ha estat de la publicitat de complements; concretament, de colònia.

     Un dels principals objectius de recerca que em proposo és conèixer més tot aquest món i, 

d'alguna manera, endinsar-m'hi encara més.
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Fent aquest treball, tota la informació que he trobat ha estat molt aprofundida, ja que, a l'hora 

d'explicar-la havia de fer-ho de manera correcta i entenedora, per tal que la comprensió fos màxima. 

Afegir, també, que alguns dels apartats del treball han estat curiositats que volia descobrir; en els 

altres, la meva intenció ha estat complementar el treball.

El treball s'estructura de la següent manera: en el primer apartat faré una visió de la fotografia 

en general; passant per la seva història, les seves aplicacions i alguna altra curiositat. En el segon 

apartat,  estudiaré una de les  aplicacions de la  fotografia,  en concret,  la  publicitària;  n'explicaré 

diversos punts d'interès, com per exemple la realització i l'anàlisi d'un anunci publicitari. Finalment, 

posaré en pràctica tot això i realitzaré el meu treball de camp. Aquest consisteix en la creació d'un 

anunci publicitari i la seva crítica. A més a més, adjuntaré l'anàlisi d'un anunci no creat per mi; i 

finalment, faré una comparació de tots dos.

Pel que fa a la recerca, he buscat informació en llibres relacionats amb tot aquest món, els 

quals no m'han estat massa difícils de trobar; també he fet una cerca per Internet que és el que, 

potser, m'ha aportat més informació, i el que m'ha ajudat a resoldre petits dubtes, ja que es pot tenir 

informació a l'abast en cada moment.

Per acabar, comentar que la intenció del meu treball és demostrar que la fotografia pot tenir 

moltes sortides i que pot ser molt útil. De la mateixa manera, darrera d'una imatge es poden amagar 

moltes curiositats i es poden fer grans descobriments. Quan mirem una fotografia sovint observem 

només el seu exterior, però, com tot, porta a dins un entorn i un perquè raonable i conseqüent.
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1. LA FOTOGRAFIA

La imatge és un mitjà de comunicació molt important igualat amb l'expressió escrita i oral amb 

l'avantatge  de  formar  un  document  directe  inqüestionable  de  la  realitat.  És,  per  tant,  un  dels 

avantatges de l'evolució tecnològica.

Abans que s' inventés la fotografia, una altra manera de conèixer l'aspecte de la realitat, era 

amb la realització d'un dibuix fet per algun artista. En són exemples, la reialesa o les famílies nobles 

que necessitaven l'habilitat d'aquests artistes per deixar constància del seu poder, també, els retrats 

familiars i les escenes de guerra. En conseqüència, fins a principis del segle XX, els pintors eren 

figuratius i realistes en les seves obres.

Ara bé, tot això es va trencar amb l'aparició de la fotografia, ja que era un mirall exacte de la 

realitat i  de molt més fàcil accés, que va passar totalment per sobre del dibuix; però bé, aquest 

constituirà el tema del següent apartat del treball. Aquí, em centraré en l'explicació de fotografia en 

general.

UN CLIC A LA SEVA HISTÒRIA

La paraula fotografia, tal i com la coneixem avui, prové de dos antic mots grecs: foto per llum i 

grafos per escriptura. La utilitzà per primera vegada, l'any 1833, Hèrcules Florence1; i una manera 

de descriure-la seria “Escriure o pintar amb la llum”. Tot i això, la paraula fotografia es pot definir 

com el  procediment que permet obtenir, per mitjà de la llum i de substàncies químiques, imatges  

òptiques permanents sobre superfícies convenientment preparades2.

Si relacionem la fotografia amb d'altres arts, tot i que més endavant discutirem quan és que la 

fotografia es va considerar com a tal, en comparació amb l'escultura o la pintura, la història de la 

fotografia  és  més aviat  breu.  Tot  i  això,  no és menys intensa o apassionant;  fins  i  tot,  la  seva 

influència ha estat decisiva en l'evolució de l'art, especialment a la pintura.

1 Veure apartat de biografies, pàg. 8
2 Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana
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Cronologia:

− El 1521 sorgeix la primera publicació sobre la càmera obscura3 que és la de Cesare Cesariano. 

Per altra banda, el científic Georgius Fabricus, experimenta amb les sals de plata, descobrint-ne 

algunes de les seves propietats.

− Al llarg del segle XVII, la càmera, que fins a aquest moment era una habitació obscura amb un 

orifici on poder observar, en la paret oposada, la escena invertida de l'exterior, es transforma en 

un instrument portàtil de fusta, una transformació que Johann Zahn du a terme. Tot i aquesta 

transformació, van haver de passar 130 anys perquè pogués donar els primers fruits, ja que els 

químics no estaven llests.

Ara  bé,  anteriorment,  a  mitjans  del  segle  XVI  (1550,  concretament),  el  milanès  Girolamo 

Cardano havia introduït una important modificació, afegint a l'orifici de la cambra obscura, una 

lent per millorar la qualitat de la imatge obtinguda.

En aquest mateix segle es continua experimentant amb el clorur de plata, ja que només se sap 

que aquest material s'enfosqueix amb l'acció de l'aire i del Sol. No és fins la investigació del 

suec Carl Wilhelm Scheele i del suís Jean Senebier, que sabem que aquestes sals actuaven amb 

l'acció de la llum.

− A finals del segle XVIII, Scheele publica en diversos idiomes el seu tractat sobre el clorur de 

plata i l'acció de la llum.  Fins aquí, es poden parlar d'antecedents de la fotografia; ara bé, la 

història de la fotografia en si mateixa, no s'inicia fins el segle XIX.

− El 1816, el científic francès Nicéphore Niepce4 obté les primeres imatges fotogràfiques. Tot i 

això,  la  fotografia  més  antiga  que  es  conserva  és  una  imatge  obtinguda  el  1826  amb  la 

utilització d'una càmera obscura i un suport sensibilitzat mitjançant una emulsió química de sals 

de plata. Aquesta és  Punto de vista desde la ventana del Gras5, conservada actualment a la 

Universitat  de Texas.  L'autor  d'aquesta  fotografia  és Niepce,  el  qual  va començar  les  seves 

investigacions, necessitant vuit hores d'exposició, que és la quantitat de llum, que es controla 

mitjançant l'obertura o la velocitat d'obstrucció del diafragma, que entra a la càmera fotogràfica 

arribant fins als sensors d'aquesta mateixa a plena llum del dia per obtenir les seves imatges.

3 Il·lustració 1, pàg. 11
4 Veure apartat de biografies, pàg. 9
5 Il·lustració 2, pàg. 11
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− El 1839 Louis Daguerre6 va fer un canvi en el procés d'obtenció de les fotografies, fent públic el 

seu procés per a l'obtenció de fotografies basat en la plata i denominat  daguerrotip7.  Aquest 

procés reduïa els  temps d'exposició del procediment  inicial  de Niepce,  tot i  que continuava 

essent exageradament llarg, d'uns 60-90 segons. Curiosament, tot aquest procediment resulta ser 

l'antecessor de l'actual fotografia instantània de Polaroid, que és una companyia, d'Estats Units, 

dedicada a la fabricació i distribució de càmeres i pel·lícula fotogràfica instantània. Es pot dir 

que el daguerrotip té relació amb el procediment fotogràfic de Bayard8.

− Més endavant, es desenvolupen altres mètodes. El més important d'aquests, creat per William 

Fox Talbot9, que es basava en quelcom molt més proper a la fotografia d'avui dia, ja que produïa 

una imatge en negatiu; que és la primera imatge que s'obté en fer una fotografia, en què els tons 

foscos i clars són oposats respecte de la realitat fotografiada; i que, posteriorment, podia passar-

se a positiu tantes vegades com es desitgés.  Aquest  invent va ser anomenat  calotip.  Era un 

procediment més econòmic i més fàcil d'utilitzar comparat amb el  daguerrotip,  tot i  que en 

aquest moment era molt més popular, sobretot a l'hora d'utilitzar-se per a fer retrats, que gràcies 

a l'enorme demanda que tenien i a la diferència de preu (més barats) que els retrats pintats, va 

donar un impuls definitiu a la fotografia.

− Al mateix moment, la càmera obscura continuava en funcionament, però anava sofrint constants 

millores en el seu disseny i grandària, així com en les lents òptiques o objectius. D'entre els 

diferents investigadors en destaca George Eastman, fundador de la Eastman Kodak Company i 

inventor del rodet de paper, de manera que va aconseguir posar la fotografia a disposició de la 

gent del carrer; que ens permet arribar al camí de la instantània fotogràfica, que és el procés que 

permet obtenir una imatge positiva definitiva pocs segons després d'haver-la realitzat.

− L'esplendor  màxima de  la  fotografia  va ser  a  partir  del  1888 quan Kodak;  una  companyia 

multinacional  dedicada  al  disseny,  producció  i  comercialització  d'equipament  fotogràfic,  va 

treure al mercat una càmera que utilitzava rodets de 100 fotos circulars. Això va representar un 

boom, consegüent, també, de la industrialització del procés d'impressió de pel·lícula fotogràfica, 

que és una fina capa que conté una substància sensible a la llum.
6 Veure apartat de biografies, pàg. 9
7 Il·lustració 3, pàg. 11
8 Veure apartat de biografies, pàg. 10
9 Veure apartat de biografies, pàg. 10
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− Al llarg del s. XIX es comencen a fer estudis de la fotografia en color, de la que els experiments 

inicials, no van ser capaços d'aconseguir la fixació dels colors en la fotografia ni la prevenció de 

permetre que el color desaparegués. La primera fotografia en color10 va ser feta el 1861 pel físic 

escocès James Clerk Maxwell.

També es desenvolupen l'enfocament i el càlcul automàtic de la velocitat d'exposició i obertura 

del diafragma, i apareixen els diferents gèneres fotogràfics, com el retrat fotogràfic, la fotografia 

de paisatge, la documental (de viatges i de guerra), la periodística, entre d'altres; i amb ells, 

grans mestres de la fotografia.

− En la primera meitat del segle XX va aparèixer el periodisme fotogràfic, que fins aquell moment 

no  existia,  i  que,  ara,  se  li  donà  molta  importància,  ja  que  per  mitjà  d'una  fotografia  que 

complementa un text es poden saber moltes més coses d'una notícia o un fet.

Pel que fa a la segona meitat del mateix segle, els gèneres sorgits anteriorment es desenvolupen 

un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, igual passa amb la millora de les investigacions 

de la fotografia en color.

− El  segle  XXI  tot  canvia  força,  ja  que  la  fotografia  tradicional  es  veu  superposada  per  la 

fotografia digital. Això passa l'any 1990 amb l'aparició de la primera càmera digital.

BIOGRAFIES DELS PARES DE LA FOTOGRAFIA

Partint del clic anterior, exposaré les diferents biografies dels pares de la fotografia, de manera 

que es pugui veure clarament qui van ser i què és el que van manifestar.

H  ÈRCULES FLORENCE   (1804-1879)

Va ser un inventor i fotògraf francès. És considerat un dels pares de la fotografia per 

inventar, l'any 1833, el nom amb què es denominaria el procediment fotogràfic, fins 

aleshores “anònim”; dit fotografia.

10  Il·lustració 4, pàg. 11
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JOSEPH-NICÉPHORE NIÉPCE (1765-1833)

Va ser un terratinent francès, químic, litògraf i un científic aficionat que va 

inventar, juntament amb el seu germà, un motor per a vaixells. Per altra banda, 

i  juntament  amb  Daguerre,  va  descobrir  la  fotografia.  Niépce,  com  altres 

personatges del segle XIX, pertanyia a una burgesia acomodada amb recursos 

que  li  permetien  dedicar-se  a  les  seves  distraccions  científico-artístiques. 

Sembla ser que a l'abril de 1816 va aconseguir plasmar amb èxit imatges sobre paper mitjançant la 

cambra obscura.  A aquestes primeres imatges les va anomenar  heliografies (helios:  sol;  grafos: 

escriptura). Va aconseguir imatges en paper i negatives, que va acabar fixant sobre paper tractat 

amb clorur de plata, mitjançant l'àcid nítric. Més tard, va aconseguir imatges directament en positiu.

LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE (1787-1851)

Va estudiar arquitectura, i es va dedicar a la pintura i a la fotografia. Daguerre 

havia aconseguit un cert èxit amb la invenció del  Diorama, que són  materials o 

elements en tres dimensions que formen una escena de la vida real; es col·loquen 

davant d'un fons encorbat, pintat de tal manera que simuli un entorn real i amb 

efectes lluminosos que acaben de completar l'escena. Mitjançant diverses cartes, 

Daguerre es va oferir a col·laborar amb Niépce. Tot i això, aquest s'hi negà. La mort del germà de 

Niépce va comportar problemes financers que el portà a associar-se amb Daguerre. En el contracte 

es reconeixia a Niépce com a inventor de la fotografia, fixant la aportació de Daguerre a simples 

millores de la cambra obscura i la litografia. El 1833, abans de que l'invent fos públic, tingué lloc la 

mor Niépce i Daguerre s'adjudica la paternitat de l'invent. Aquest, introdueix noves modificacions 

en el contracte d'associació, amb el consentiment del fill de Niépce. A partir d'aquest moment, i per 

obtenir tota la glòria del descobriment, només figurarà el nom de Daguerre, i al seu procediment 

l'anomena daguerrotip.
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HIPPOLYTE BAYARD (1801-1887)

Va ser inventor i fotògraf francès. És considerat un dels pares de la fotografia 

per les seves investigacions en la fixació de les imatges. Va ser l'inventor, l'any 

1837,  d'un  procediment  fotogràfic,  a  l'estil  del  daguerrotip,  però  que  es 

caracteritzava per  presentar  un major  contrast  entre blancs i  negres.  Ara bé, 

igual com el daguerrotip, aquestes fotografies es tractaven de positius directes, 

de tal manera quer eren imatges úniques.

HENRY FOX TALBOT (1800-1877)

Inventor, fotògraf, arqueòleg, filòsof, filòleg, matemàtic i polític anglès. Va ser un 

altre dels pioners en la invenció de la fotografia; va crear el procediment conegut 

com a calotip, de manera que es podien crear fotografies en negatiu; i per tant, les 

copies d'aquestes podien ser infinites. Aleshores, aquests negatius s'anomenaven 

dibuixos fotogènics.
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IMATGES COMPLEMENTÀRIES

(Il·lustració 1)

(Il·lustració 3)

(Il·lustració 2)

(Il·lustració 4)
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APLICACIONS DE LA FOTOGRAFIA

La fotografia, en un principi, tenia pocs usos, però a mesura que van anar passant els anys i, 

sobretot, al llarg del segle XIX, se'n van descobrir noves aplicacions. Actualment la fotografia s'ha 

desenvolupat principalment en tres sectors.

Per un costat hi ha el camp del periodisme, on la seva finalitat és captar el món exterior tal i 

com apareix davant dels nostres ulls; i el de la publicitat. Per altra banda tenim la fotografia com a 

manifestació artística, amb finalitats expressives i interpretatives.

Tot  i  això,  a  part  d'aquestes  tres  aplicacions  més  destacades,  en  trobem  d'altres  que  no 

explicaré extensament, però que crec que s'han d'anomenar. Una d'elles és la fotografia científica, 

que  gràcies  a  la  seva  utilització  tenim  l'oportunitat  d'enregistrar  fenòmens  que  no  poden  ser 

observats  directament  per  la  vista  humana.  La  fotografia  científica  representa  un  conjunt 

d'especialitats  fotogràfiques destinades  a  obtenir  informació  valuosa  per  l'estudi,  coneixement  i 

control de processos en totes les branques de la Ciència, la Indústria i la Educació; i aquestes tres 

últimes, formarien, també, un tipus d'aplicació de la fotografia.

L'ordre d'explicació serà: fotografia periodística, publicitària, i artística. S'aniran comentant de 

manera que quedin ben explicades i que s'entenguin. Pel que fa a la publicitària s'explicarà més 

extensament, en el següent apartat del treball, ja que n'és el punt àlgid.

Fotografia periodística:

En aquest camp, la fotografia té la funció de complementar un text que descriu un fet o una 

notícia. És una gran eina d'expressió, ja que permet congelar la visió d'un fet i, per tant, ens acosta a 

fer una lectura històrica de diversos fet. Ara bé,  per entendre-la,  hem de ser capaços de fer un 

buidatge de tots els elements que conté: és a dir, s'ha de saber fer servir i entendre.

El fotògraf, a part de completar el relat que s'ha escrit sobre una notícia en concret i donar-li, 

d'aquesta  manera,  més  veracitat  i  més  pes,  ha  d'intentar  entendre  tot  el  que  envolta  aquella 

fotografia; tenir-ne una visió una mica més subjectiva del que normalment es té. Aquest fet es pot 

corroborar en que les grans fotografies només poden ser producte d'un gran esforç; és a dir, a més 

de conèixer i dominar el llenguatge fotogràfic, el maneig de la composició i de la llum, es busca un 
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ull atent i perceptiu, un coneixement de la realitat, un punt de vista; en definitiva, que es tinguin les 

capacitats i les ganes de dir alguna cosa més que el pur aspecte físic d'aquella imatge.

Els fotògrafs periodístics han de produir imatges que sorprenguin, que emocionin, que facin 

descobrir aspectes ocults de la realitat.

La fotografia periodística es classifica com a objectiva, tot i que sempre hi ha una persona 

darrera  de  la  càmera  que,  inevitablement,  selecciona  allò  que  vol  captar.  Per  tant,  respecte  a 

l'objectivitat, s'ha de tenir en compte la finalitat i l'ús del reportatge fotogràfic, ja que les fotografies 

poden ser utilitzades com a propaganda; decisions que, en la majoria de casos, no depenen del propi 

fotògraf. És una fotografia que, generalment, no sol ser manipulada.

Dins de la fotografia periodística, es troba la fotografia documental, el concepte de la qual, és 

molt ampli. En sentit estricte es considera fotografia documental la que transmet una evident relació 

amb la realitat. Es basa en el que anomenem document social i també testimonial. Aquest gènere es 

refereix a la documentació de les condicions i del medi en el que es desenvolupa l'home, tant en 

forma individual com social.

Una de les característiques de la d'aquesta fotografia, és la no manipulació de les situacions. Es 

pot dir que com a gènere ha estat un dels més desenvolupats de la història de la fotografia i, també, 

el de major impacte social i cultural.

Un bon exemple d'aquesta branca de la fotografia periodística, seria les imatges publicades a la 

National Geographic, una revista que s'ha convertit en una de les més coneguda arreu del món, i 

això passa, gràcies a la gran quantitat d'informació que ens aporta, però també gràcies a l'edició de 

fotografies de gran qualitat.

Fotografia publicitària:

L'aparició de la fotografia en la publicitat enllaça amb aquells artistes que volen retratar la vida 

moderna; és a dir, que volen, d'alguna manera, definir el present. A part d'això, cal parlar de la 

introducció de l'interès estètic de cada fotògraf a la publicitat.

13



Fotografia, eina i art de l'actualitat

Avui  en  dia,  a  gairebé  tots  els  mitjans  de  comunicació  hi  trobem  moltes  fotografies;  si 

miréssim diaris de fa uns 50 anys veuríem que pràcticament tot era text. Aquest èxit de les imatges, 

és degut per una banda, a la rapidesa de la seva comprensió (amb un cop d'ull és suficient) i per 

l'altra a que l'espectador, al ritme de la vida actual, gairebé no disposa de temps per dedicar-se a 

llegir. La societat està molt relacionada amb la imatge, ja que sense ella no ens podríem comunicar. 

És un tipus de fotografia, que s'ha utilitzat per inspirar i influir en opinions polítiques o socials. 

D'aquesta manera, des de la dècada de 1920, se n'ha fet un ús completament consumista i se l'ha 

afegit com un component més de la publicitat.

Els fotògrafs comercials realitzen imatges que s'utilitzen en anuncis o com a il·lustracions de 

llibres, revistes i altres publicacions. L'impacte d'aquestes imatges ha produït una forta influència 

cultural. La fotografia comercial i publicitària ha representat, també, un gran impuls en la indústria 

gràfica, juntament amb els avenços en les tècniques de reproducció fotogràfica de gran qualitat.

En aquest cap, per últim, cal destacar els noms d'Irving Penn i Cecil Beaton, com a fotògrafs 

de  l'alta  societat;  Richard Avedon,  que va aconseguir  l'èxit  com a  fotògraf  de moda o Helmut 

Newton, com a fotògraf de moda i retratista que, alhora, va obrir el camí cap a la fotografia eròtica.

Fotografia artística:

Contràriament  a  les  dos  anteriors,  la  fotografia  artística  és  totalment  subjectiva,  ja  sigui 

manipulada o no. De totes maneres, la seva consideració com un art, fou molt qüestionada. No va 

ser fins passat un llarg període de temps, amb l'entrada d'alguns pintors en el món de la fotografia, 

que va ser considerada un art.

Un altre fet, que va ajudar a que la fotografia fos considerada com una art plàstica més, va ser 

l'aparició, a mitjans del segle XIX, d'una nova tendència: el naturalisme. Aquest proposava una 

imitació tan fidel com es pogués de la realitat, de manera que va tenir una gran importància i va 

permetre l'evolució de la fotografia com a mitjà d'expressió artística fins a situar-la al mateix nivell 

que la pintura.

Com a resultat,  es pot dir  que s'optava més per una representació de la realitat de manera 

objectiva, que no pas subjectiva. Per altra banda, les innovacions constants de la fotografia, sobretot 
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pel que fa a la utilització de la llum i el color, va fer que tingués un major significat estètic i, per 

tant, un apropament més clar de la fotografia cap a l'art. Així, doncs, a mesura que anava passant el 

temps, la fotografia com a art anava evolucionant.

El fet que la càmera es transformés en un dispositiu mòbil i fàcil de manejar ajudà a l'hora 

d'introduir la subjectivitat del fotògraf. Així doncs, la pressió sobre el fotògraf de marcar la seva 

subjectivitat en l'obra, va permetre l'evolució d'aquesta com a mitjà d'expressió artística, criant un 

llenguatge ple de subtileses.

Actualment,  quan parlem de  fotografia  artística  en destaquem com a  tret  definidor  el  seu 

caràcter  subjectiu;  a  l'igual  com passa  amb la  manipulació  de  les  imatges  que,  avui  dia,  s'ha 

convertit  en una eina fonamental  en la  seva expressió  artística.  La fotografia  és  practicada per 

milions de persones arreu del món que utilitzen bones càmeres fotogràfiques amb objectius de bona 

qualitat i moltes opcions que donen flexibilitat.

Finalment, dir que una nova innovació tecnològica ha ampliat, en l'últim canvi de segle, el 

camp de possibilitats de la fotografia artística; amb l'aparició de càmeres digitals, càmeres mixtes 

amb vídeo i la fotografia a entorns de la realitat virtual, que compliquen, enriquint, el futur d'aquest 

art.

L'ULL I LA CÀMERA11

Tant l'ull  com la càmera capten imatges de manera nítida i  comprensiva;  ara  bé,  ambdós, 

presenten  diferències  tant  en  la  captació  com en  la  comprensió.  La  càmera  capta  les  imatges 

mitjançant  procediments  tecnològics  similars  als  mecanismes fisiològics  de  l'ull  humà.  Malgrat 

aquestes semblances, la captació d'imatges amb la càmera fotogràfica és molt menys perfecta que 

no pas la visió directa. Per obtenir una bona imatge, s'ha de controlar la quantitat i la qualitat de 

llum que entra a l'hora de fotografiar; també cal tenir en compte l'enfoc.

11  Fernández  Díez,  Federico  i  Martínez  Abadia,  José,  Manual  básico  de  lenguaje  y  narrativa  
audiovisual. Ediciones Paidós Ibérica, 1999
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La càmera no respon amb la mateixa rapidesa i eficàcia que l'ull humà davant de canvis o 

situacions crítiques d'il·luminació. Aquest segon, s'adapta automàticament a la quantitat de llum de 

l'ambient; ja que disposa de l'iris, que es tanca o s'obre per obtenir la imatge desitjada. En la càmera, 

el que regula la quantitat de llum és el diafragma.

L'ull veu els colors segons la llum que els il·lumina (solar, de bombeta, d'espelma, etc.) i s'hi 

adapta. Per contra, la càmera, segons el tipus de llum, no coneix els colors; per tant, no en pot donar 

una lectura correcta. Per corregir això, s'utilitza una opció que s'anomena el balanç de blancs.

La càmera té limitacions per mantenir enfocats simultàniament objectes distants, mentre que 

l'ull passa d'un a l'altre sense problemes.

La càmera enquadra un espai molt limitat, en canvi l'ull no està limitat per cap mena de marc i 

té un angle de visió molt superior.

L'ull  explora la imatge i  processa  la  informació al  mateix moment  que selecciona el  punt 

d'atenció. En la càmera se'ns presenta una imatge global sense distingir entre senyal i so; és a dir, 

entre allò que és significatiu i allò que no.

Quan la càmera busca una imatge, l'exploració es fa evident. En canvi, quan l'ull explora la 

realitat, el cervell només agafa els punts d'interès.

En la visió directa, el punt d'atenció canvia contínuament, mentre que en una imatge obtinguda 

per la càmera, se'ns obliga a centrar l'atenció exclusivament en ella tal i com ens és presentada. Per 

això,  quan  es  representen  accions  en  temps  real,  en  moltes  ocasions  l'espectador  pot  tenir  la 

sensació que dura més del compte.

Per  altra  banda,  la  interpretació  i  comprensió  de les  imatges  pot  ser,  també,  entesa  d'una 

manera  diferent,  segons  d'on  provingui.  L'ull  està  connectat  al  cervell,  mentre  que  la  càmera 

necessita el llenguatge per fer-ne la interpretació corresponent. A més, necessitem saber què és el 

que estem veient (marc), en què ens estem fixant dins del motiu seleccionat (composició), i  en 

relació a què s'obté el significat (muntatge).
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En les imatges captades per l'ull humà, el cervell les rep directament i les processa de manera 

eficaç i  instantània per extreure'n el  seu significat.  Les procedents de la  càmera,  en canvi,  són 

prèviament seleccionades i combinades; és a dir, l'exploració ja ha estat feta en un passat; així que 

quan les veiem a la pantalla, el cervell les interpreta tal i com li són presentades.

La càmera no presenta la realitat, sinó una visió d'aquesta. Les imatges que obtenim amb ella 

no són perquè l'ull les explori i en seleccioni el significat, sinó que allò que ens presenta ha estat ja 

seleccionat i es converteix directament en significatiu.

La càmera observa per nosaltres, i ho fa de manera diferent. Per això, l'obtenció de les seves 

imatges i la seva presentació ha de realitzar-se utilitzant un llenguatge que aporti el coneixement 

necessari  per dirigir la visió de la càmera de manera que s'exclogui allò que no serveix com a 

significat previst, fent possible que els espectadors entenguin els missatges visuals i li donin un 

significat comú.

El llenguatge intervé en la selecció i la combinació de les imatges organitzades en forma de 

missatge.  Permet  al  emissor  elaborar,  conscientment,  missatges  amb  significats  informatius  i 

expressius; comprensibles pels receptors.

Per acabar aquest apartat, seria bo fer-nos algunes preguntes filosòfiques, com: és real el que 

veiem? Podem estar-ne segurs? O és que cadascú viu una realitat pròpia i diferent? Sota aquestes 

qüestions podem plantejar-nos si la fotografia plasma la realitat, un moment, o és que cada una 

d'elles és la percepció d'algú.

L'ull  humà és  el  millor  instrument  òptic que  es  coneix;  tot  i  això,  està  molt  lluny de ser 

perfecte. El descobriment de la fotografia, en el segle XIX, va fer possible el miracle de plasmar en 

un paper un instant de la realitat. D'aquesta manera, per tant, s'aconseguí atrapar i guardar el passat 

de manera fidel i exacte. L'home era capaç de viatjar al passat i reviure situacions puntuals que en 

aquell present ja no es podien tornar a presenciar. D'alguna manera, s'havia aconseguit allargar la 

vida, o si més no, els moments.
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2. LA FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA

“La publicidad no vende objetos, compra clientes”

Ernest Dietcher

Dintre de tots els diferents tipus de la fotografia; un dels més importants i/o destacats és el de la 

fotografia publicitària. Aquest fet esdevé així perquè el treball que s'ha de fer per aconseguir un bon 

resultat és cridar l'atenció del públic i donar a conèixer el producte.

La fotografia publicitària té molt de volum; és a dir,  és molt extensa. Utilitza un seguit de 

tècniques concretes i especialitzades. També s'hi fa un ús bastant important de la creativitat; ja que 

la imaginació del fotògraf té molt d'interès. Aquest, a més a més, ha de tenir una certa capacitat que, 

si  no  s'adapta  als  interessos  comercials,  no  és  valorada  positivament.  Cal  destacar,  també,  les 

diferents estratègies comercials de gran importància que estan relacionades amb aquest món, ja que 

aconsegueixen el resultat (eficaç i atractiu), sovint, mitjançant l'ús de la imatge.

La publicitària és un tipus de fotografia que s'inspira a partir de la realitat, malgrat que aquesta 

sigui, en bona part, construïda; és a dir, és una fotografia inspirada en la realitat, tot i que pot ser 

“retocada” i/o adaptada (segons les necessitats i interessos). 

Per contra, i per fer una comparació amb la fotografia periodística, el fotògraf d'aquesta, ha 

d'estar constantment atent al que passa al seu voltant; és a dir, ha d'estar alerta per aconseguir la 

instantània. Per contra, el fotògraf que fa imatges per a la publicitat, no té perquè obtenir un bon 

resultat en la primera fotografia presa, sinó que té tantes oportunitats com li calguin. Aquest fet fa, 

per tant, que la imatge es pugui adaptar fàcilment a les finalitats que es volen arribar; és a dir, es pot 

aconseguir la idoneïtat per arribar a l'èxit de la campanya publicitària “fàcilment”. Ara bé, amb 

això, es podria interpretar una manipulació a l'hora de crear aquestes imatges, però aquest, no és un 

terme correctament utilitzat, ja que “el fotògraf només té un límit, la seva imaginació”12. A l'igual 

com aquest pot utilitzar tot tipus de tècniques i trucs que no poden ser “jutjats”. Per contra, els 

reporters de la premsa, podrien ser “acusats” de manipulació pel simple fet d'exercir un cert control 

sobre les fotografies.

12 Manuel Susperregui, José, Naturaleza de la fotografía publicitaria (article)
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La  fotografia  publicitària  marca  també  una  distància  respecte  a  l'artística.  L'acusació  dita, 

anteriorment, impossible, ara seria qüestionable. La fotografia entesa com a artística només pot tenir 

la justificació de la creativitat i, en canvi, la publicitària té la justificació en la funcionalitat (que a 

partir d'aquí significa que pot utilitzar qualsevol tipus de recurs). L'originalitat significa l'aportació 

d'una imatge totalment nova. Tot i això, no pot existir si no és merament per la funció, però, alhora, 

l'existència d'originalitat és indispensable perquè es mantingui una funció.

Aquesta originalitat s'aconsegueix a partir dels recursos inclosos dins de l'estètica; és a dir, la 

perfecció de la primera visió humana. Si l'estètica no existeix, no hi ha originalitat i, per tant, no hi 

ha  funció  ni  finalitat.  Arribats  a  aquest  punt,  podem dir  que  la  fotografia  publicitària  entra  en 

competència amb la fotografia artística, pel que fa als valors estètics.

A la fotografia publicitària se li dóna molta importància perquè els mitjans de comunicació són 

els canals en els quals la ciutadania agafa models i pautes de vida: s'han convertit  en la forma 

d'educació més poderosa dels nostres dies. Els mitjans de comunicació s'han convertit en un altaveu 

de valor,  de creences i  de comportaments per  a persones que només creuen el que aquests els 

ensenyen, i no estan habituades a utilitzar el pensament crític.

L'univers  publicitari  exerceix  una  profunda  influència  sobre  les  actituds,  hàbits,  formes 

d'expressió,  de  vestir  i  de  relacionar-se  amb  el  món;  de  tal  manera  que  cal  conèixer  i  saber 

interpretar el que se'ns ensenya, ja que la publicitat es caracteritza per:

− Els discursos que reprodueixen els esquemes sexistes de sempre.

− La violència com a protagonista d'un tipus determinats d'anunci. Una mena d'agressivitat verbal 

i física, que va en contra dels hàbits cívics, educatius, i de respecte.

− L'obsessió per a l'aspecte físic, on hi destaquen els cànons de bellesa.

− La insistència en estereotips i tòpics irrespectuosos amb els valors socials elementals. És molt 

clar,  per  exemple,  que  consumim per  cobrir  alguna  cosa  més  que  les  necessitat  primàries; 

gastem com a acte de consum; d'aquí, l'anomenat consumisme.
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La  publicitat  és  una  forma  de  comunicació  comercial  massiva,  de  caràcter  persuasiu  i/o 

informatiu,  integrada  en  el  procés  de  comercialització  de  productes  i  serveis.  El  seu  objectiu 

principal consisteix en aconseguir una resposta favorable als interessos empresarials de l'emissor, 

per part del públic al qual s'adreça.

La  publicitat  utilitza  un  llenguatge  atractiu  i  suggeridor,  per  tal  d'atreure  l'atenció  dels 

individus, provocar una actitud i una imatge favorables, i així, despertar l'interès pels productes, els 

serveis o les marques.

RELACIONS HISTÒRIQUES13

En termes generals, la fotografia en el camp de la publicitat està fortament relacionada amb tots 

aquells artistes que volen plasmar la realitat i el present en què vivim. Tot això té relació amb la 

publicitat, ja que, aquesta, intenta acostar el present a la gent. Un present, que mitjançant imatges és 

més fàcil de representar.  A més, aquesta publicitat també serveix per fer moure el progrés, i per 

mostrar, de manera pública i a l'abast de tothom, la realitat que cada vegada es va modernitzant més. 

La finalitat  de plasmar el  present,  manté la  finalitat  dels valors  estètics,  sovint,  marcats  per  la 

societat.

Per tots aquests fets, podem dir que la fotografia entra en el món de la publicitat. Això passa 

durant el període d'entreguerres, a les dècades dels anys vint i trenta del segle XX. Tot i identificar 

aquesta data, durant aquests anys cal parlar de poca cosa; és a dir, la fotografia estava ja en tot 

aquest món publicitari, però en “poca quantitat”.

Dins de tot aquest món, la publicitat engloba els grans corrents de la fotografia documental, 

periodística, de modes i també l'artística. I tot això forma part de la informació, però també cal 

parlar de seducció; ja que molta d'aquesta informació entra pel seu contingut estètic, és a dir, pels 

ulls. Com a conseqüència, s'ha d'esmentar una clara inspiració i originalitat; dos aspectes que no hi 

poden faltar, ja que, sense ells, aquesta funció “estètica” no existiria.

13 Eguizábal, Raúl, Fotografía publicitaria. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.). Fuenlabrada (Madrid), 2001
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Podem dir que aquest “nou” aspecte de la fotografia (el publicitari) ha marcat l'existència d'un 

gènere  nou,  diferent.  Ha marcat,  d'entre  totes  les  altres  finalitats  esmentades  anteriorment,  uns 

objectius comercials i corporatius que fins ara no s'havien trobat. Sembla ser, que en cap moment, la 

fotografia publicitària pretengui o tingui una finalitat de veritat i/o de bellesa, tot i que, sovint, hi 

són molt presents.

La introducció de la fotografia en el  món de la publicitat  va ser realment espectacular.  Va 

marcar un gran canvi. Aquest, va accentuar-se, sobretot, amb la comparació que es va fer amb el 

dibuix.  La  fotografia  es  va  acabar  imposant  davant  d'aquest,  per  molts  motius.  Investigacions 

psicològiques, sociològiques i científiques ho han demostrat.

Una poderosa editora publicitària dels anys 20, Curtis Publishing Company, va realitzar una 

mena d'estudi en el que va imprimir una revista amb dos tipus de cobertes diferents14. Una coberta 

amb una fotografia i una altra amb un dibuix al pastel. La primera va tenir molta més valoració i 

se'n van vendre un seguit de còpies important. Ara bé, pel que fa a la de coberta dibuixada amb 

pastels, va tenir un menor nombre de vendes. A part d'això, un estadístic nord-americà, George 

Gallup, va fer un estudi semblant; en el qual va obtenir uns resultats equiparables.

Era evident que la presència de les fotografies s'observava en un nivell més alt que no pas el 

dels dibuixos de diverses publicacions. La imposició de la fotografia, estava (i està) per sobre del 

dibuix artístic. Les principals raons són:

− Pel  que  fa  a  la  quantitat  d'informació  que  ens  pot  donar  només  una  sola  visió.  Aquesta 

informació és molt més exhaustiva i completa en una fotografia que no pas en un dibuix, per 

molt real que pugui ser. El que fa la presentació fotogràfica és mostrar detalladament el producte 

i facilitar-ne el seu reconeixement.

− La  veracitat que  pot  arribar  a  mostrar  una  fotografia  és  enorme;  és  a  dir,  manté  un  valor 

testimonial del qual manca el dibuix. D'aquesta manera, per tant, la fotografia és quelcom “apte” 

per a fer certes demostracions d'un producte. “Existe algo en torno al hecho de que se trata de 

una fotografía que conduce a los lectores a considerar que no se les ofrece otra cosa más que la 

14 Baker, Stephen, Arte publicitario, pàg. 381
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verdad”15. I això, es pot relacionar amb l'emoció que és capaç de mostrar una fotografia; és a dir, 

és capaç de representar escenes que transmeten sentiments, dramatisme, tendresa, etc., la qual 

cosa fa que una fotografia es revesteixi d'un “document real” i la diferencii de la resta de formes 

de representació.

− L'objectivitat, la qual és senzillament l'existència d'alguna cosa independentment del pensament 

i/o de la  consciència del  fotògraf.  Aquesta absència sempre hi és present;  fins i  tot,  davant 

d'escenes  irreals,  ja  que  aquestes  resulten  molt  més  sorprenents  pel  simple  fet  de  no  ser 

dibuixos, sinó fotografies.

− La quantitat  d'informació  continguda  en  una  fotografia  provoca  un  efecte  de  proximitat en 

l'espectador, gràcies a la qual pot arribar a identificar-se amb el producte.

− El dibuix el podem definir com allò més personal, més excel·lent i que, artísticament parlant, és 

més impressionant. Ara bé, té el perill que l'atenció de l'espectador es centri més en l'estil que 

no pas en el producte. Aquest, però, és un fet que en fotografia també pot passar.

− L'acabament estètic també és un punt interessant, ja que una fotografia pot ser costosament 

reconeguda com a  tal,  pel  fet  que  se  la  pot  revestir  dels  mateixos  valors  plàstics  que  una 

il·lustració  al  pastel  o  d'algun  altre  tipus.  L'ús  de  certes  tecnologies  pot  proporcionar  a  la 

fotografia la possibilitat de ser confosa amb un dibuix o una pintura.

− Per últim, trobem el punt que afecte a l'economia. El fet que la fotografia s'hagi estès tant i hagi 

pres tanta importància, fa que hagi obtingut una certa consideració, i que sigui d'un accés més 

fàcil i ràpid, amb comparació amb el dibuix.

Tot i aquests punts, podem dir que el dibuix no es deslliga del tot de la publicitat; i això és així, 

pel fet que amb un dibuix es poden crear certs “efectes artístic”, gràcies als quals es formen les 

caricatures, les mascotes publicitàries, etc.

15 Baker, Stephen, Arte publicitario, pàg. 384
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PAUTES PER A L'ANÀLISI D'UN ANUNCI PUBLICITARI16

A l'hora d'analitzar un anunci publicitari, s'han de tenir en compte els següents punts:

1. LOCALITZACIÓ I EXTENSIÓ

− Situació de l'anunci (revista, diari, pàgina web, portada de llibre, etc.).

− Tipus de lectors que poden veure l'anunci segons quina sigui la seva situació.

− Producte anunciat i marca.

− Extensió de l'anunci.

− Importància que té la imatge respecte el producte anunciat.

2. REGISTRE VISUAL (on la imatge hi juga el paper principal)

− La imatge té una gran significació iconogràfica17,  pel fet  que segons la temàtica que es vol 

tractar i segons a quin públic va dirigit, hi haurà representades unes imatges determinades.

− Existeix un contingut material; que per una banda és explicar els trets més significatius de les 

imatges (línia, llum, color, pla i punt de vista); i per l'altra, fer una descripció de les figures, 

personatges i objectes utilitzats. També cal destacar altres punt, com els efectes especials.

LÍNIA. La línia pren molta importància, pel fet que insinua formes i crea la sensació de relleu, 

de moviment i de profunditat. La perspectiva d'aquestes línies crea la il·lusió d'espai. Alguns 

autors  han  assenyalat  que  el  dinamisme  d'una  imatge  depèn,  en  gran  part,  de  la  direcció 

d'aquestes línies. Les línies horitzontals aporten sensacions de quietud, estabilitat, serenitat i 

repòs18.  Les  verticals  ens  mostren  autoritat,  prestigi  i  equilibri19.  D'altra  banda,  les  línies 

diagonals introdueixen la sensació de dinamisme, violència, erotisme i fins i tot provocació20.

I totes aquestes direccions, no només serveixen per eleccions estètiques de l'autor, sinó també 

per les intencions comunicatives de l'anunci. Com a conseqüència, fer que el lector doni un tipus 

de connotacions o unes altres a l'anunci, i que li provoqui uns o altres efectes.

16  EguizábaL, Raúl, Fotografía publicitaria, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.). Fuenlabrada (Madrid), 2001
17  Iconografia: ciència auxiliar de la història de l'art que serveix per a desxifrar la temàtica d'una obra
18 Il·lustració 5, pàg. 28
19 ídem
20 Il·lustració 6, pàg. 28
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LLUM. Les imatges són visibles gràcies a la llum; la qual no només ens dóna la representació 

iconogràfica, sinó que, segons el seu volum, to i direcció, les sensacions i significats que prenen, 

les imatges, seran uns/es o altres. Hi ha certa diferència entre fer fotos a primera hora del matí, 

al  migdia,  a  mitja  tarda  i  al  vespre.  La  llum també  canvia  segons  l'estació  de  l'any21  (les 

il·lustracions que es mostren com a exemples són d'un diumenge d'hivern a les deu del matí 

(il·lustració 7); a la una del migdia (il·lustració 8); a les tres de la tarda (il·lustració 9); i a dos 

quarts  de  set  (il·lustració  10).  En aquesta  última  imatge,  es  pot  observar  que  és  clarament 

borrosa; això és per demostrar que en una tarda d'hivern, quan ja s'acosta a la negre nit, no es 

poden realitzar fotografies sense flaix, ja que surten borroses).

COLOR. Segons el color d'alguna cosa es pot interpretar quelcom de manera diferent; és a dir, 

hi  ha certs  objectes  o  idees  que  es  representen  amb un color;  per  exemple,  el  sexe  de  les 

persones, els sentiments, les ideologies, certes coses que ens envolten, etc. En conclusió, un sol 

color, per sí mateix, ens pot dir molt més del que segurament ens pensem. Igual passa, quan una 

fotografia té una sèrie de colors o uns altres, i la canviem, per passar-la a blanc i negre22. Aquest 

efecte  dóna a  la  fotografia  un aspecte  molt  més pla,  sense  res  a  ressaltar,  i  amb una clara 

necessitant dels colors.

PLA. Tota imatge ens és representada dins d'un enquadre, que emmarquem dins uns límits. 

Aquest, és el pla que, no només s'ha de respectar de manera que mostri una millor estètica o 

tècnica, sinó que també ha d'obeir a les intencions comunicatives que vol transmetre l'autor a 

l'hora d'enunciar un missatge. Podem distingir els següents tipus de plans (agafant com a model 

la figuera humana):

− Pla de detall: és aquell en què es representa una petita part de la figura humana23.

− Primer pla: el marc acota la representació de la figura humana a l'altura dels muscles, tenint 

molt en compte l'expressió del rostre24. Existeix una variant que és el gran primer pla, en el 

que  es  talla  el  rostre  de  la  persona  per  la  part  superior  del  front  i  per  la  barbeta;  on 

l'expressió es concentra en la boca i en la mirada25.

21 Il·lustració 7, 8, 9 i 10, pàg. 28
22 Il·lustració 11 i 12, pàg. 29
23 Il·lustració 13, pàg. 29
24 Il·lustració 14, pàg. 29
25 Il·lustració 15, pàg. 29
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− Pla mitjà: és el que el marc talla la figura humana a l'altura de la cintura. D'aquesta manera 

es manté una certa distància amb el rostre de la persona, però, tot i així, es pot distingir la 

seva expressió26.

− Pla americà (o de tres quarts): és aquell que “talla” la figura humana a l'altura dels genolls. 

D'aquesta manera també segueix mostrant l'expressió del rostre i, a més a més, reflecteix les 

accions del personatge27.

− Pla sencer: la dimensió de l'espai agafa com a referència la figura humana. Aquest és un pla 

ideal per descriure les accions físiques; ja que amplia la visió de l'espai escènic, respecte als 

plans descrits anteriorment28.

− Pla  de  conjunt:  en  aquest  pla,  es  representen  les  accions  de  diversos  personatges. 

Considerant que un grup ja el formen dues o més persones29.

− Pla general o panoràmic: és un pla descriptiu de l'escenari on es desenvolupa l'acció i on la 

figura humana està absent o ni tan sols es distingeix/existeix30.

PUNT DE VISTA. És l'angle i la posició en què se situa la càmera per tal de representar una 

escena,  un personatge i/o un objecte. Aquesta col·locació és vital, ja que serà la que farà dirigir 

la nostra mirada sobre ells d'una manera o d'una altra, per tal de produir la sensació desitjada pel 

fotògraf. El diferents punts de vista són:

− Punt de vista natural o a nivell: és el més comú, i segurament, el més descriptiu. La càmera 

es manté a l'altura dels nostres ulls horitzontalment. És, també, el més útil31.

− Punt de vista en picat: la imatge mostra un pla general agafat per sobre dels personatges o 

dels objectes. Pot ser amb la finalitat de minimitzar o ridiculitzar un personatge32 o per tal de 

representar un camp visual que no es pot veure de cap altra més manera33.  Aquest punt de 

vista sovint s'utilitza quan es fotografien nens petits, ja que fem la fotografia des de la nostra 

altura, fet que prenguin una posició d'inferioritat.

26 Il·lustració 16, pàg. 29
27 Il·lustració 17, pàg. 30
28 Il·lustració 18, pàg. 30
29 Il·lustració 19, pàg. 30
30 Il·lustració 20, pàg. 30
31 Il·lustració 21, pàg. 31
32 Il·lustració 22, pàg. 31
33 Il·lustració 23, pàg. 31
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− Punt de vista en contrapicat: l'acció és observada des de sota; és a dir, el subjecte, entès 

aquest, com la persona/objecte fotografiat/da, està en una posició elevada, respecta de la 

càmera. D'aquesta manera, es produeix una visió/impressió física del personatge superior a 

la realitat com a persona; de grandiositat, fins i tot de superioritat respecte l'espectador34. 

Una altra utilització d'aquest punt de vista, és la de representar d'una forma hiperbòlica i 

ostentosa la dimensió de l'entitat física dels personatges

− Punt de vista “nadir”: és un contrapicat absolut; és a dir, és més o menys igual, l'únic que 

canvia és que la situació de la càmera és ben bé als peus del personatge, objecte o escenari. 

Es podria dir que és com un contrapicat forçat; el cas extrem35.

− Existeix una variant, que és el punt de vista de cuc, en el que l'angle de visió se situa a ras de 

terra36.

− Punt de vista zenit o d'ocell: per contra, a l'anterior, aquest és un picat absolut. La càmera se 

situa a la vertical superior del personatge, del objecte o de l'escenari i mirant cap avall. Es 

pot dir que és un picat portat al  cas extrem. Aquest punt pot suposar la pèrdua total de 

l'altura del subjecte fotografiat. Tampoc se'n capta el volum; per això, pot ser interessant, a 

l'hora de fer fotografies descriptives37.

Els  elements  essencials  d'un  anunci  són  el  producte  anunciat  i  els  personatges  que  el  

representen.

− OBJECTE (o producte anunciat):

Enumeració dels objectes que hi apareixen.

Ocupació (parcial o total) de l'objecte anunciat.

Atributs associats a l'objecte.

− PERSONATGES:

Enumeració dels personatges que hi apareixen.

Protagonista i secundaris.

Vestuari, posició, gestos, distància (íntima, personal, estàndard...) si hi ha més d'un personatge.

Tipologia del personatge: home/animal/ésser fantàstic, sexe, edat, classe social, raça, etc.

34 Il·lustració 24, pàg. 31
35 Il·lustració 25, pàg. 32
36 Il·lustració 26, pàg. 32
37 Il·lustració 27, pàg. 32
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Per altra banda;

− EFECTES ESPECIALS. Igual com en una fotografia, en un anunci publicitari també es poden 

fer combinacions d'imatges, animació i trucatge per ordinador, entre d'altres; els quals potencien 

la importància i la significació de l'anunci.

3. TEXT

− És important diferenciar el text i la imatge d’un anunci publicitari, i saber que tots dos formen 

un tot interrelacionat, amb una estructura pròpia cada un.

El text sol tenir la següent estructura:

− Eslògan  o  titular.  Serveix  per  a  captar  l'atenció  del  consumidor.  Sintetitza  i  unifica  la 

campanya.

− Marca. La marca (conjunt de logotip i símbol) identifica l'anunciant..

− Cos de text. És el text llarg que serveix per a explicar o argumentar tot el que calgui sobre el 

producte i donar-ne una explicació més ampliada de la que dóna el titular. Aquest cos, no 

sempre hi és present

Amb això, comentar que l'ordre de “lectura” de l'anunci seria: imatge, marca, eslògan i, si en té, 

cos de text.

4. CONCLUSIÓ

− La conclusió ha de contenir una “resum” argumental de la ficció publicitària; una anàlisi del 

paral·lelisme entre l'anunci i la vida real; i una breu explicació sobre quines són les funcions o la 

intenció  de  l'anunci  (informativa,  econòmica,  d'higiene,  de  seguretat,  de  plaer,  de  domini, 

d'erotisme, d'higiene...).
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IMATGES COMPLEMENTÀRIES

(Il·lustració 5)

(Il·lustració 7)

(Il·lustració 9)

(Il·lustració 6)

(Il·lustració 8)

(Il·lustració 10)
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(Il·lustració 11)

(Il·lustració 13)

(Il·lustració 15)

(Il·lustració 12)

(Il·lustració 14)

(Il·lustració 16)

29



Fotografia, eina i art de l'actualitat

(Il·lustració 17)

(Il·lustració 19)

(Il·lustració 18)

(Il·lustració 20)
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(Il·lustració 21)

(Il·lustració 23)

(Il·lustració 22)

(Il·lustració 24)
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(Il·lustració 25)

(Il·lustració 26)

(Il·lustració 27)
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EL LLENGUATGE PERSUASIU

El text i la imatge formen en publicitat un tot inseparable que es complementen l'un amb l'altre. 

En un anunci s'ha de parlat de domini de la imatge fotogràfica i de reducció del text a un paper 

secundari. Aquest, il·lustra (en sentit literal) la imatge; la fa més clara, però depèn d'ella.

Moltes campanyes publicitàries modernes es “redueixen” a dir que les imatges “parlen” per sí 

mateixes. La seva realitat i brutalitat són explícites i fan inútil qualsevol missatge verbal. I la pitjor 

conseqüència d'aquest fet, és que els espectadors no fan cap mena d'esforç de manera que agafen 

familiaritat amb aquestes imatges i s'acaben acostumant a elles, sense acabar-les d'entendre.

Tot i que sovint trobem anuncis tant amb text com amb imatge, sempre n'hi ha que no en tenen. 

En aquests, el text verbal, per tant, es redueix al nom del producte fotografiat; és pura visualitat 

directa.  Ara bé,  com diu Susan Sontag  38,  “el  conocimiento obtenido mediante fotografías fijas 

siempe consistirá en una suerte de sentimentalismo”; és a dir, segons el nostre estat d'ànim, rebrem 

una interpretació o una altra. Per tant, el text és qui ens fa baixar dels núvols i qui ens dóna els 

vincles del missatge amb la realitat de la publicitat; és a dir, el text és un mitjà que ens ajuda a veure 

i a entendre la imatge.

La característica principal dels missatges publicitaris és la clara intenció de persuadir l'individu 

al qual s'adrecen – el receptor – perquè actuï; ja sigui, per exemple, comprant el producte anunciat. 

En el moment de crear un anunci s'intenta preveure com actuarà el receptor.

La  creativitat  busca  la  manera  de  tenir  una  argumentació  persuasiva  necessària  perquè  el 

consumidor prengui una decisió i actuï en favor del producte anunciat. Ara bé, trobar l'argument 

necessari i explicar-lo de la forma adequada és una tècnica difícil en la qual descansa gran part de 

l'èxit de la publicitat.

La persuasió publicitària té el seu origen en la retòrica, art de la paraula inventada pels sofistes 

en la Grècia antiga del segle V aC. Aquests, eren filòsofs i literats amb una gran capacitat d'oratòria 

i poder de convicció i de persuasió, que utilitzaven per exemple en un discurs públic, per a fer 

canviar la gent d'opinió. També se servien de la retòrica en discussions que sobre qualsevol tema 

38 Sontag, Susan, Sobre la fotografía, pàg. 33.
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establien entre ells amb l'objectiu de sortir-ne vencedors. Aquesta capacitat de persuasió i de crear 

missatges convincents permet establir un clar paral·lelisme entre el sofista i el creatiu publicitari.

Es pot dir que “la publicitat no amaga en cap cas la seva finalitat última i els interessos concrets 

que la mouen: convèncer el consumidor perquè compri un determinat producte. La pròpia forma 

dels  missatges  publicitaris  i  la  facilitat  per  identificar-los  són  elements  que  evidencien  la 

transparència de l'activitat publicitària”39.

Tant el text com la imatge busquen el fet de seduir i de convèncer al lector o al espectador dels 

missatges publicitaris. Quan parlem del text persuasiu, parlem del poder de la paraula, ja que, a 

partir d'aquí,  es desplega tot un univers simbòlic de connotacions. Quan llegim un anunci, casi 

sempre  ens  fixem en  l'eslògan,  ja  que  és  una  frase  breu  i  eloqüent  que  resumeix  la  intenció 

comunicativa de l'autor del missatge publicitari. Ara bé, a vegades no n'hi ha prou amb l'eslògan, 

sinó que fan falta característiques mateixes de l'objecte anunciat.

El  text  publicitari,  juntament  amb la  imatge,  està  format  per  dos  tipus  de  missatge:  el 

denotatiu i el connotatiu. El primer és un tipus de missatge que no té complicacions; ara bé, el 

segon,  és aquell  que crea  seducció en la publicitat  utilitzant tècniques que s’encaren més a les 

emocions que no pas a la raó; és a dir, faciliten la visualització de les qualitats del producte gràcies 

a la retòrica publicitària; aquesta, inspirada en la literària.

Aquesta retòrica està formada per diverses figueres: la metàfora (que compara dos productes 

del mateix gènere), la sinècdoque (que utilitza la representació del tot per una part), la metonímia 

(que designa una cosa pel nom d’una altra) i finalment, la hipèrbole (que fa una exageració).

A l'hora de fer un text publicitari i persuasiu, ha d'intervenir-hi, també, la creativitat. Per 

això, s'ha de creure en els lectors i pensar en si el que s'està escrivint serà prou convincent, si es diu 

prou  correctament  la  veritat,  si  hi  ha  algun avantatge  en  el  producte  que  s'està  anunciant  que 

s'expliqui de manera clara, que serveixi per creure en aquell producte, etc.

39 Sabaté, Joan, La publicitat. Editorial Pòrtic, 1977
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TREBALL DE CAMP

El meu treball de camp consisteix en la creació d'un anunci publicitari. Des del primer moment 

vaig tenir clar que aquest anunci seria de colònia. Concretament, vaig optar per la colònia que jo 

mateixa utilitzo: AMOR AMOR de Cacharel.

A partir d'aquí, vaig fer-me la idea de com podria ser aquest anunci. Seguidament, vaig haver 

de buscar la model que pugés ajudar-me a plasmar-la. Aquesta seria la Duna, una amiga. Entre les 

dues vam haver de fer un llarg treball per tal de trobar la fotografia que més ens convencés. “Ara 

estirat, ara posa't dreta, ara agafa la colònia amb les mans, ara posa't de genolls i estira els braços 

com si la colònia et caigués, ara no et moguis, ara queda't quieta que estàs molt guapa...”. He de dir 

que gràcies a la rapidesa de comprensió de la Duna a l'hora de col·locar-se de la manera que jo li 

deia, a les seves idees espontànies i a la manera amb què s'hi posava. va facilitar molt la feina. 

Realment m'ho vaig passar bé. Un cop realitzada la fotografia, vaig posar-me davant de l'ordinador i 

vaig començar a fer retocs fins que vaig arribar al resultat final.

He configurat el meu treball de camp en dos apartats: el que acabo d'esmentat; és a dir la 

creació i anàlisi del meu propi anunci publicitari; i l'anàlisi d'un anunci publicitari del mercat, sobre 

la mateixa colònia.

Abans  de  fer  la  presentació  d'aquest  dos  processos,  m'agradaria  explicar  uns  aspectes  de 

semblança entre els dos anuncis, com són que les dues models són de pell clara, i que el vestit que 

porten és negre, cenyit i sensual. Igual passa amb els tres colors més destacats, que en tots dos casos 

són el vermell, el negre i el blanc. La curiositat és que aquests paral·lelismes són pura casualitat, ja 

que no va ser fins un cop feta la meva creació que vaig trobar l'anunci que acompanyaria la meva 

creació en el treball de camp.
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ANÀLISI D'UN ANUNCI PUBLICITARI

1. LOCALITZACIÓ I EXTENSIÓ

− És  un  anunci  fet  per  a  una  promoció  de 

Cacharel.  Publicat  en  una  revista  adreçada  al 

sexe femení.

− El  producte  anunciat  és  una  colònia. 

Concretament: AMOR AMOR de Cacharel.

− Pel  que  fa  a  l'extensió,  ocupa  una  pàgina 

sencera de la pàgina dreta de la revista.

− La importància de la imatge respecte l'ampolleta 

de colònia té certa ressalt ja que aquesta és de 

dimensions petites i la resta ocupa la major part 

de l'anunci.

2. REGISTRE VISUAL

− Pel fet de ser un anunci decantat al món femení, la finalitat a la que segurament es arribar és 

més fàcil essent, el personatge, un cos femení.

− Les línies de  l'anunci  són,  generalment,  verticals,  de  manera  que  donen  serietat,  autoritat, 

prestigi i equilibri. Tot i això, també en destaquen les línies horitzontals que serveixen per donar 

la serenitat i la seguretat del cos femení de l'anunci; i les diagonals, o el moviment de la rosa 

que hi ha darrera de la figura, que és el que aporta cert dinamisme.

La lluminositat de l'anunci està uniformement repartida per tot ell de manera equilibrada.

Dels  colors se'n poden destacar tres: vermell, negre i blanc. El fet de només jugar amb tres 

colors, dóna més serietat i menys distracció a l'anunci.

El pla de representació del cos femení és un entremig del pla mitjà i pla americà, ja que no talla 

estrictament la cintura, però tampoc els genolls.

El  punt de vista utilitzat és el  natural  o  a nivell; un altre punt que fa es doni més serietat i 

segurament naturalitat a l'anunci.

− Pel  que fa  a  l'objecte anunciat,  en aquest  cas  en singular,  està  situat  en el  punt  central  de 

l'anunci, i agafat per les mans dels personatge. Tot i ser un objecte de dimensions petites destaca 
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pel seu color, en contrast del que té darrera. Segons com està representat, es pot dir que la 

colònia que se'ns anuncia és un elixir amb fragàncies fortes. Aquest fet és així per la rigidesa del 

seu voltant.

− De personatge només n'hi apareix un, un cos femení, que, per tant, n'és el protagonista. El vestit 

que porta dóna serietat, però a l'hora certa sensualitat. Va amb una cinta al cap que hi va de 

conjunt. La posició central d'aquest cos li dóna importància, i el fet de ser del sexe femení i 

d'edat jove, ens ajuda a entendre que és un anunci (i, per tant, una colònia) dirigit/da a noies de 

l'edat.

− Pel que als efectes especials, dir que és molt difícil desxifrar si n'ha patit o no i, per tant, es pot 

descobrir realment l'acabat de la fotografia.

3. TEXT

− Les  paraules  que  surten  a  l'anunci,  estan  escrites  en  francès,  ja  que  la  marca  Cacharel,  és 

francesa. L'eslògan de l'anunci és: “La nouvelle eau de parfum” (la nova colònia) i més avall 

“Cacharel”.  A  part  d'això,  en  aquest  anunci  en  destaquen  les  lletres  més  grans,  però 

dissimulades, del nom de la colònia o elixir. Pel que fa al cos del text, no en té.

4. CONCLUSIÓ

Es pot parlar de paral·lelisme entre l'anunci i la vida real, en quan al cos femení que vol apropar els 

futurs clients del mateix sexe i  d'una edat  aproximada a la  compra del producte.  Un aspecte a 

comentar és el joc de la cara seriosa del personatge, que no és el més important, amb l'equilibri que 

es dóna en la posició de les mans i els braços del cos femení.

En veure aquest anunci publicitari, en el que més em fixo és en el punt central, el flascó. Aquest fet 

resulta ser important, ja que, segurament, era la intenció principal del realitzador de la propaganda. 

Destacar, també, que per molt grans que puguin ser les lletres que hi ha al voltant de l'elixir, queden 

dissimulades, pel joc de color, poc destacat, amb el seu voltant.
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IMATGE DE LA CREACIÓ
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ANÀLISI DE LA CREACIÓ

1. LOCALITZACIÓ I EXTENSIÓ

− És un anunci que posaria en una revista, el públic de la qual siguin del sexe femení. Per posar un 

exemple, la revista  Vogue, o la  Woman, entre altres. És així perquè s'anuncia una colònia per 

aquest tipus de persones. Tot i  això, posar-la en revistes per a noies encara més joves seria 

també interessant.

− Pel que fa al tipus de lectors, tot depèn d'on estigui situat, però principalment, està adreçat a 

noies joves, d'edat semblant a la de l'anunci o en relació.

− El producte anunciat és la colònia AMOR AMOR de Cacharel.

− Seria un anunci que ocuparia pàgina sencera d'una revista.

− Es pot dir que tant la imatge que envolta el producte anunciat, com aquest mateix, tenen una 

importància semblant. Tots dos estan situats en primer pla i es veuen clarament.

2. REGISTRE VISUAL

− El que s'intenta amb la model escollida i amb la seva posició es buscar el públic adequat per a 

l'observació de l'anunci; és a dir, es vol captar l'atenció de persones del sexe femení. Es juga, 

també, amb la sensualitat.

− Les  línies predominants en l'anunci són les corbes (interpretades com a diagonals) que donen 

erotisme i, potser, provocació en la posició del cos femení. D'aquestes, en destaquen les corbes 

dels llavis i dels pits.

− La lluminositat de la fotografia es centra en la cara de la noia i el flascó de colònia. Tot i això, la 

llum s'estén a per tot arreu, i es veuen clarament, ben definits, tots els objectes.

− Pel  que fa als  colors,  en destaquen tres:  vermell,  negre i  blanc.  Tot i  això, hi  ha una gran 

presència del color de la pell, però no pretén agafar importància, ja que juga a ser blanc. Aquest 

joc, dóna més serietat i menys distracció a l'anunci.

− El pla de representació del cos femení és un entremig del primer pla, i el pla mitja, ja que no el 

marc no talla als muscles, però tampoc concretament a la cintura. Tot i això, també té la seva 

importància el gran primer pla, ja que a l'expressió de la boca i els ulls se li atorga cert èmfasi.

− El punt de vista no és massa clar, però el fet que es vegi més concretament la cara que la resta 

del cos, es pot considerar que és com una mena d'adaptació del punt de vista d'ocell, sobre un 

pla horitzontal, en comptes de vertical.
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− L'objecte anunciat és un de sol; una colònia, i agafa força importància perquè es trobo en primer 

pla;  és  el  primer  que  veiem,  i  el  que  més  destaca,  ja  digui  pel  color  que  té,  com per  les 

dimensions.  Comentar  la  combinació  del  color  vermell  del  flascó,  amb el  dels  llavis  de  la 

model.

− Del cos femení destacar el seu protagonisme, i  sobretot, la seva sensualitat. El vestit  negre, 

ajustat i escotat que porta li dóna aquesta certa provocació, que va acompanyada de la pell clara 

on en destaquen el color vermell dels llavis i la vermellor de les galtes. El fet de ser una noia 

d'edat jove, dóna a entendre que és un anunci dirigit a aquest tipus de públic.

− Finalment, destacar els certs efectes especials que se li han donat per poder arribar al resultat 

final40.

3. TEXT

− L'únic que hi ha de “text” a l'anunci és l'eslògan: “Deixa't portar.”. El que es vol aconseguir amb 

aquesta frase tan breu, és la seducció.  “Deixa't portar.” és quelcom que té certa provocació; i 

més encara, si es relaciona amb la imatge a la qual acompanya. Està escrit amb tipografia de 

mides petites i en un racó, ja que el que es busca és la subtilesa. Simplement és per donar una 

mica més de detall en l'anunci. Pel que fa al nom de l'elixir, no l'he precisat novament, ja que 

apareix en el flascó, el qual està en primer plànol. A part, i com a conseqüència de la falta 

d'espai, no hi ha cos de text.

4. CONCLUSIÓ

Es pot parlar de paral·lelisme entre l'anunci i la vida real, en quan al cos femení que vol apropar els 

futurs clients del mateix sexe i d'una edat aproximada a la compra del producte.

És precís comentar de nou la provocació que dóna l'anunci, tant per la posició del cos femení, com 

pel joc del color vermell entre el flascó i els llavis de la model, que és el que dóna més sensualitat a 

l'anunci. Un altre aspecte que també hi ressalta és la seva mirada, ja que fa que l'espectador es senti 

més identificat, o potser més a l'interior de la fotografia i, per tant, de l'anunci.

40 Aquests efectes especials, queden reflectits a la pàg. 5 dels annexos

40



Fotografia, eina i art de l'actualitat

CONCLUSIÓ

La fotografia és la tècnica de reproduir imatges fixes i nítides sobre una superfície de material 

sensible  a  la  llum.  Per  emmagatzemar  aquesta  imatge,  les  càmeres  fotogràfiques  utilitzen  les 

pel·lícules sensibles; però avui dia el més freqüents és que s'utilitzin sensors digitals.

La fotografia és un mètode de representació de la realitat, un bon medi per tenir un record 

gràfic que no exigeix l'habilitat per el dibuix ni per l'escriptura. Tot i això, no s'ha de caure a la 

trampa de pensar que per a la captació de bones imatges s'ha de disposar, només, de la càmera més 

cara  i  sofisticada.  El  que  la  fotografia  demana  a  l'usuari  són  habilitats  que  estan  totalment 

deslligades de la tecnologia. La més important de les quals és la capacitat d'observar, de posar 

màxima atenció amb tots els sentits per veure l'entorn, la gent i els objectes quotidians del món. Es 

tracta  d'apreciar  aquest  entorn  amb certa  rapidesa,  per  tal  de  captar  l'expressió  d'una  situació, 

seleccionant  el  moment  precís  per  disparar.  Si  en  les  nostres  fotografies  s'adquireix  aquesta 

habilitat,  podem parlar de bones fotografies.

El món de la imatge està molt present en els nostres quotidianitat; a la televisió, en els diaris, a 

les revistes, al carrer, etc. Un anunci publicitari ens pot dir moltes coses, ja que el que persegueix la 

publicitat és intervenir en les decisions dels espectador, per això, cal tenir ulls crítics.

Amb la creació del meu anunci publicitari he experiment que darrera del que es diu i com es 

diu, hi ha un tot un procés llarg i laboriós. He de dir que en tot aquest procés he estat molt motivada 

i  m'ha agradat  fer-lo,  tant  pel  que fa  a  la  realització de la  fotografia  com en tot  el  seu retoc. 

Comentar que les fotografies que acompanyen algunes de les explicacions i la imatge de la càmera 

que surt a la portada del treball, han estat fetes per mi. Aquestes dues parts són les que més m'han 

entusiasmat.

I per acabar, com diu Henri Cartier-Bresson:

“Fotografiar és una manera de viure”
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ANNEXOS

LÈXIC

Les paraules o conjunt de paraules que s'expliquen en aquest lèxic, són aquelles que han anat 

sortint al llarg del treball.

− ANGLE DE CAPTACIÓ:  és  l'angle  més  gran  amb el  que  l'objectiu  capta  una  imatge  i  la 

projecta en el pla de la pel·lícula.

− BALANÇ DE BLANCS (dit també equilibri de blanc): ajustament electrònic que aconsegueix 

una reproducció exacte i correcte dels colors.

− CÀMERA REFLEX: càmera en la que el mirall reflexa la imatge formada per l'objectiu sobre la 

pantalla de l'enfoc.

− CÒPIA: en general, és el nom que se li dóna a un positiu sobre paper.

− DIAFRAGMA: obertura variable de l'objectiu. Controla la quantitat  de llum que arriba a la 

pel·lícula.

− EMULSIÓ: suspensió de clorur de plana amb gelatina que es diposita sobre diferents bases per 

fer plaques, pel·lícules i papers sensibles.

− ENFOC: variació de la distància entre un objectiu i una pel·lícula per aconseguir formar una 

imatge nítida sobre aquesta.

− EXPOSICIÓ:  producte  de  la  intensitat  lluminosa  que  arriba  a  la  pel·lícula  (controlada  pel 

diafragma) i pel temps en que aquesta intensitat actua (controlat per la velocitat d'obstrucció).

− FLAIX:  font  de  llum que produeix,  durant  un  breu  instant,  la  llum necessària  per  a  poder 

impressionar una pel·lícula fotogràfica, quan no hi ha prou claror natural.

− FOTOGRAFIA INSTANTÀNIA: procés que permet obtenir una imatge positiva definitiva pocs 

segons després de l'exposició.



− NEGATIU: imatge fotogràfica, els tons de la qual són inversos respecte als de l'original, amb les 

llums fosques i ombres clares.

− OBERTURA: orifici situat aprop o a dins de l'objectiu, que controla la quantitat de llum que 

entra a l'hora de fer la fotografia, mitjançant el diàmetre, el qual és variable.

− OBJECTIU: Sistema òptic convergent col·locat a l'extrem d'un instrument òptic de la banda de 

l'objecte, i que té per missió formar una imatge real de l'objecte, la qual és observada a través 

d'un ocular o bé recollida per una pantalla o una emulsió fotogràfica. 

− PEL·LÍCULA:  material  fotogràfic  consistent  en  una  base  transparent,  prima,  de  plàstic  i 

recoberta d'una emulsió sensible.

− POSITIU: imatge positiva (sobre paper o sobre pel·lícula) en la que els tons clars corresponen a 

les llum, i els foscos a les ombres de l'original.

Finalment, comentar el perquè dels noms: zenit i nadir, en dos dels punts de vista comentats en 

el  treball.  “El  punt  de l'esfera  celeste que es  troba exactament  sobre  el  cap de l'observador  es 

denomina 'zenit'. El punt de l'esfera celeste oposat a aquest, i que es troba just sota els peus de 

l'observador es denomina 'nadir'”. Per aquesta qüestió, el punt de vista zenit, és el que la càmera es 

troba per sobre del subjecte fotogràfic; i el nadir, el que es troba per sota.



RETOC DE LA FOTOGRAFIA DE L'ANUNCI PUBLICITARI

La realització de les fotografies de l'anunci publicitari han estat fetes amb una càmera reflex 

digital  Canon EOS 400-D, però el seu resultat ha estat modificat amb el programa Photoshop. El 

seguit de canvis que hi han hagut de la primera fotografia de l'anunci publicitari, fins a la última són 

els següents:

    1           2 3

    4           5 6

El canvi que s'ha produït a la fotografia 2 és una suavització de color de manera uniforme, de 

manera que es poden apreciar molt millor els detalls.

A la 3 s'han eliminat les pigues i les ulleres de la cara de la model. Ara ja no ens distreuen.

A la 4 i a la 5 s'ha posat de manera més clara la marca del flascó de colònia.

Finalment, a la fotografia 6 s'ha afegit l'eslògan de l'anunci: “Deixa't portar.”.



COMENTARI DE LA CITA INICIAL DEL TREBALL

Fotografiar és reconèixer, en un mateix moment i en una fracció de segon, un fet i l'organització  

rigorosa de les formes percebudes visualment que l'expliquen i  li  donen sentit.  És situar en el  

mateix punt de mira el cap, l'ull i el cor. És una manera de viure.

Henri Cartier-Bresson

Aquesta és la cita que inicia el treball de recerca que tenim entre mans. En veure aquestes 

paraules per primer cop, vaig haver de reflexionar-hi; què m'estan dient exactament? Què és el que 

he d'interpretar?

Aquesta primera lectura em va impressionar. No sabia ben bé d'on baixava, però m'agradava, 

“... situar en el mateix punt de mira el cap, l'ull i el cor. És una manera de viure.”, genial. Realment 

expressa allò que jo sento per aquest art. No és el simple fet de prémer per fer la foto.

Un dies més tard, vaig saber de qui eren aquelles paraules, Henri Cartier-Bresson. A Girona 

feien una exposició de les seves fotografies. Hi havia d'anar.

No només aquesta, sinó també altres cites que hi havia escrites en les parets de l'exposició; 

cites que acompanyaven les fotografies. Totes elles del mateix autor. No em podia contenir a fer-ne 

esment en el meu treball de recerca. Cites com:

Per  mi,  la  càmera és  un quadern d'esbossos,  l'instrument  de  l'instant,  que,  en termes visuals,  

interroga i decideix alhora. Per “representar” el món, cal sentir-se implicat en allò que es retalla a  

través del visor. Aquesta actitud requereix concentració, sensibilitat i sentit de la geometria. La  

simplicitat de l'expressió s'assoleix mitjançant una economia de mitjans i oblidant-se d'un mateix.

Allò que m'interessa és la fotografia com a mitjà de comprensió (...). No és pas una manera de  

demostrar o afirmar la pròpia originalitat, sinó de cridar, d'assolir la pròpia llibertat.

Sóc un sac de nervis que espera el moment, i van augmentant i augmentant fins que esclaten. És  

una joia física, densa; temps i espai reunits. (...)

Fotografiar és contenir l'alè quan totes les nostres facultats convergeixen per captar la realitat  

fugissera; és llavors quan plasmar una imatge es converteix en un gran plaer físic i intel·lectual.



AGRAÏMENTS

Agraeixo:

Als meus germans, per ajudar-me a encaminar el treball quan estava completament perduda i no 

tenia ni idea de com començar, i per algunes ajudes tècniques de realització del cos del treball a 

l'ordinador.

Al meu tutor José Luis Puertas per la recerca d'informació i per la correcció del redactat i les faltes 

d'ortografia.

Al meu amic Marçal per haver-me aconsellat en alguns aspectes de format i, sobretot, per l'ajuda en 

la realització de la portada i en el retoc d'algunes de les fotografies.

A la meva amiga Duna, com a model de l'anunci publicitari i com a ajuda per algun del retocs 

d'aquest; i al meu amic Héctor, com a model de la majoria de fotografies que complementen les 

explicacions.

Als meus pares pels seus consells a l'hora d'expressar-me, per la idea del títol i, sobretot, per la seva 

paciència.

A la meva amiga Mireia per deixar-me veure l'estructura del seu treball de recerca.

Finalment, als meus amics, per les seves opinions i suport.

Moltes gràcies a tots ells.


	portada.pdf
	02. Índex
	03. Treball sencer
	04. Annexos

