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RESUM 

La  present  investigació  s'endinsa  en  el  món  del  fotoperiodisme  i,  més  concretament,  en  el

fotoperiodisme que cobreix conflictes socials, agafant com a cas d’estudi el conflicte social que  va

esclatar a Catalunya i a Xile l’octubre de 2019. L'objectiu del treball és indagar en l'ètica d'aquesta

professió i  posar fi,  o intentar-ho si menys no,  al  debat que arrossega des de fa dècades. Amb

aquesta finalitat, hem escollit fer un repàs per  la història del fotoperiodisme i els diversos codis

deontològics del periodisme, tant supranacionals com nacionals, per  analitzar després la tasca dels

fotoperiodistes de diversos mitjans de Xile i Catalunya arran el conflicte social. El testimoni de set

fotoperiodistes i l’anàlisi d’imatges han estat elements claus per apropar-nos a la realitat de l’ofici i

no limitar-nos als discursos de diferents teòrics i a la consulta de fonts secundàries. 

PARAULES CLAU: fotoperiodisme, moviments socials, ètica, Catalunya, Xile

RESUMEN

La presente  investigación se sumerge  en  el  mundo del  fotoperiodismo y,  concretamente,  en  el

fotoperiodismo que cubre conflictos sociales, eligiendo como caso de estudio el conflicto social que

estalló en Cataluña y en Chile en octubre de 2019. El objetivo del trabajo es indagar en la ética de la

profesión y poner fin, o al menos intentarlo, al debate que arrastra des de hace décadas. Con esta

finalidad, hemos elegido hacer un repaso por la historia del fotoperiodismo y los diferentes códigos

deontológicos del periodismo, tanto supranacionales como nacionales, para analizar después la tarea

de los fotoperiodistas de varios medios de Chile y Cataluña a raíz del conflicto social. El testimonio

de siete fotoperiodistas y el análisis de imágenes han sido elementos claves para acercarnos a la

realidad del oficio y no limitarnos a los discursos de diferentes teóricos y a la consulta de fuentes

secundarias. 

PALABRAS CLAVE: fotoperiodismo, movimientos sociales, ética, Cataluña, Chile

ABSTRACT 

This research delves into the world of photojournalism and, more specifically, the one that covers

social conflicts, taking as a case study the social conflicts that appeared in Catalonia and Chile in

October 2019. The main goal of this paper is to investigate this career’s ethics and to put an end, or

at least try to do so, to the debate that has been dragging on for decades. Towards this purpose,

firstly we review the history of photojournalism and the various deontological codes of journalism

both  supranational  and  national.  Thereafter,  there  is  a  deep  analysis  about  the  duties  of
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photojournalists from different media in Chile and Catalonia as a consequence of social conflicts.

Seven photojournalist’s testimonies along with an analysis of images have been key elements in

opening our  eyes  to  the  reality  of  the  profession.  Furthermore,  it  made us  realize  to  not  limit

ourselves to the discourses of different theorists and data based in secondary sources. 

KEY WORDS: photojournalism, social movements, ethics, Catalonia, Chile 
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INTRODUCCIÓ

Plantejament del problema i justificació de la investigació

Veneçuela, Catalunya, Hong Kong, Equador, Xile, Regne Unit, Bolívia… hi ha revoltes populars en

molts països, de nord a sud i d'est a oest. Els noticiaris, les portades dels diaris i els portals web

s'estan omplint d'imatges de manifestacions multitudinàries que reclamen drets socials. Gràcies a les

imatges informatives hem estat testimonis dels fets, però el que no es plasma en aquestes imatges és

el descrèdit envers la professió de molts i moltes fotoperiodistes per part de les autoritats policials i

els moviments alternatius. Molts d'ells han rebut pressions i han estat objecte d'atacs, però no és

novetat, ja fa anys que la professió arrossega aquest problema. La necessitat global de comptar amb

testimonis visuals segueix vigent, però obtenir-los comporta un gran risc; contra més valuós és un

document, més perillós és obtenir-lo. 

L’Anuari mèdia.cat  ha publicat aquest mes d’abril 2020 una infografia que recull el nombre de

periodistes ferits en les mobilitzacions contra la sentència del ‘procés’ a Catalunya entre el 14 i el 27

d’octubre.  Es  comunica  que  el  balanç  definitiu  és  de  70  periodistes  ferits,  entenent  com  a

periodistes els redactors, operadors de càmera, reporters de ràdio i televisió, fotoperiodistes, etc. El

divendres 18 d’octubre va ser el més dur, es van comptabilitzar 24 periodistes agredits/des per la

policia, i altres causes desconegudes, a Barcelona i Girona1. Molts d’ells són fotoperiodistes, que

dia rere dia van estar immortalitzant els fets. 

El mateix 18 d’octubre, Xile va viure un esclat social, que fins avui dia segueix bullint. Els primers

mesos de l’esclat molts fotoperiodistes van resultar ferits, i entre ells una fotoperiodista assassinada.

Els professionals del periodisme també van ser víctimes directes de la violació dels drets humans

que  es  va  denunciar  a  Xile.  És  evident,  doncs,  que  el  fotoperiodisme  és  un  dels  àmbits  més

vulnerables  de  la  professió  periodística  i,  també,  dels  més  precaris.  Cada  cop  són  més  els

fotoperiodistes  que  manifesten  ser  free-lance  per  reducció  de  plantilla  en  les  empreses  de

comunicació o per defensar la seva pròpia ideologia. 

Afortunadament,  junt  amb  la  globalització  han  aparegut  noves  xarxes  d’organitzacions

internacionals que vetllen pel seguiment de les llibertats civils i els drets humans. S’han aprovat

regulacions, mesures de protecció i polítiques nacionals, que sobretot fan referència al dret a la

1 <<70 periodistes ferits en les mobilitzacions contra la sentència. Anuari 2019>>. Mèdia.cat: observatori crític dels
mitjans.  02.05.2020.  <https://www.media.cat/2020/04/17/70-periodistes-ferits-en-les-mobilitzacions-contra-la-
sentencia/>
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informació – tant d’informar com de ser informat –  i la llibertat d’expressió. Sent així el periodisme

un gran tema de debat per ser una de les principals fonts d’informació que té la societat. 

Ara bé, és suficient? De què serveixen totes aquestes mesures que fan referència a com han d’actuar

els professionals del periodisme, en el seu sentit més ampli, però no fan referència a la protecció

d’aquests. S’ha detectat un canvi en el sistema de treball del periodisme, cada cop són més els

periodistes que es converteixen en col·laboradors autònoms, i els que estan més desemparats són els

fotoperiodistes.  Per  més  inri,  aquesta  feina  no  és  prou  valorada  pels  mitjans,  molts  noms  de

fotoperiodistes  queden  amagats  sota  la  firma  del  mitjà  de  comunicació  pel  qual  treballen  o

directament es nodreixen de fotografies que fan els ciutadans. 

Per altra banda, els drets dels menors, el dret a la intimitat, el debat entre imatge pública i privada,

etc., xoquen amb els interessos d’alguns mitjans de comunicació que passen per alt els principis

ètics de la professió amb el propòsit de publicar la notícia tan aviat com es pugui. S'ha detectat que

pesen més les imatges exuberants amb l'objectiu de satisfer les expectatives egocèntriques del lector

i, consegüentment, l'actitud crítica és nul·la i les imatges s'han convertit en una eina de persuasió

sense un ús socialment responsable. Tanmateix, se segueix considerant que una imatge val més que

mil paraules,  i  és cert  que en la  professió periodística la informació textual no és suficient,  es

requereix informació visual per acabar d’assolir la veracitat. Però, l'ofici dels periodistes és moltes

vegades qüestionat perquè gran part de la població considera que no responen als principis ètics de

la professió. Amb tot això, és el fotoperiodista, i no l’empresa de comunicació, qui viu els fets en

primera persona i amb qui té contacte el protagonista de la notícia, tenint present que el caràcter

dels fets no sempre és agradable, tant per al protagonista com per al fotoperiodista. És per això que

els i les fotoperiodistes requereixen una protecció jurídica específica que els permeti exercir la seva

feina de la millor manera possible. 

En definitiva,  l’elecció d'aquest  tema com a objecte  d'estudi  ha sorgit  per diversos motius:  pel

descrèdit  de  la  professió  del  fotoperiodista  que  s’està  detectant  en  els  últims  anys,  per  la

importància  que  tenen  els  recursos  visuals  en  l’àmbit  informatiu,  també  per  les  males  praxis

emprades en la professió i per informar a la població sobre una professió de la qual no es parla. Es

busca analitzar tots aquests aspectes i determinar si són un fet anecdòtic o una pràctica habitual.

Com a estudiant de periodisme i comunicació audiovisual, que vol dedicar el seu futur més pròxim

al fotoperiodisme de moviments socials, em preocupa com funciona aquest àmbit de la professió

periodística i necessito anticipar-me als fets abans d’endur-me una clatellada per la precarietat que

caracteritza el fotoperiodisme. A més, vaig viure l’esclat social de Xile en primera persona i vaig ser

testimoni dels abusos policials que van patir manifestants i periodistes. Què és el que fa que tot i
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això els fotoperiodistes segueixin a peu de canó? Què és el que va fer que jo formés part d’aquest

sector? La meva càmera va immortalitzar  algunes  de les  manifestacions  que es  van realitzar  a

Santiago de Xile durant els últims mesos de l’any 2019 i no hi ha satisfacció més gran que poder

apropar a la gent als fets a través de les teves fotografies. Espero que la professió no mori mai,

Gerda Tardo n’estaria ben orgullosa de totes nosaltres. 

Objectius

Els objectius que s’exposen en els següents subapartats són l’eix central i el treball es desenvolupa

entorn aquests. 

Objectiu general

• Identificar quins són els reptes dels fotoperiodistes de moviments socials i fins a quin punt

les  regulacions  i  codis  deontològics  són  eficients  dins  aquest  àmbit  de  la  professió

periodística. 

Objectius específics

• Reflexionar sobre la fotografia com a expressió periodística. 

• Reflexionar sobre la regulació i l'autoregulació deontològica del fotoperiodisme. 

• Descriure com és la professió d’un fotoperiodista de moviments socials, bastant-nos en els

fets d’octubre de 2019 a Catalunya i Xile. 

Primeres hipòtesis de la investigació

La investigació parteix de dues hipòtesis que s’esperen tenir corroborades un cop acabat el treball:

• Primera hipòtesi:  Els codis deontològics del periodisme i fotoperiodisme no són una eina

eficient per garantir el compliment de l’ètica professional. 

• Segona hipòtesi: Els i les fotoperiodistes – free-lance o treballadors en plantilla d’un mitjà –

reben pressions, són objecte d’atacs quan cobreixen un conflicte social i, a més, no estan

prou protegits.
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• Tercera hipòtesi: Tot i posar en risc la integritat física dels fotoperiodistes en la cobertura de

conflictes socials, posteriorment la imatge del fotoperiodista és poc valorada per part dels

mitjans de comunicació. 

Consideracions metodològiques

La  present  investigació  analitza  les  característiques  del  fotoperiodisme  de  conflictes  socials.

L’objectiu principal és identificar quins són els reptes dels fotoperiodistes de moviments socials i

fins a quin punt les regulacions i codis deontològics són eficients dins aquest àmbit de la professió

periodística. L’anàlisi gira entorn l’esclat social que es va viure a l’octubre a Catalunya, en resposta

a la sentència del ‘procés’ aplicada als presos polítics, i les mobilitzacions revolucionàries de Xile,

per un futur més digne. 

Abans, però, és essencial reflexionar sobre la imatge com a modalitat d’expressió fotoperiodística i

és  per  això  que  la  primera  part  del  treball  és  un  estudi  molt  més  teòric.  S’expliquen  les

característiques principals d’una imatge informativa i com n’és d’important aquesta. Es fa un breu

repàs per la història del fotoperiodisme perquè, com defensa Joan Fontcuberta, el coneixement del

marc de referència ofereix una relació més ferma i satisfactòria amb la fotografia, i insisteix en el

fet que aquest coneixement també és un valor afegit per l’elaboració d’imatges2. Per altra banda,

Boris Kossoy, historiador i fotògraf brasiler, manifesta que si el lector disposa de coneixements

previs del moment històric registrat en la imatge, podrà comprendre’n el sentit3. 

Enfront  l’objectiu  específic  de  reflexionar  sobre  la  regulació  i  l'autoregulació  deontològica  del

fotoperiodisme, és important qüestionar la metodologia de l’anàlisi.  Els codis deontològics no estan

dirigits exclusivament a l’activitat de fotoperiodistes, és per això que s’ha decidit dur a terme una

interpretació no literal de la normativa deontològica del periodisme a Espanya i a Xile. Buscarem

aquelles normes generals que afectin a tots els agents del periodisme i en què es pugui detectar que

els  fotoperiodistes  tenen un pes  important,  així  com aquells  principis  que  facin referència  a  la

imatge  de  manera  directa  o  a  la  manipulació  de  la  informació,  per  exemple.  Abans  però,  es

reflexiona sobre l'ètica i la deontologia des d’una perspectiva filosòfica, és a dir, des de les seves

arrels.  Seguidament  es  repassen  les  normatives  de  l’Estat  i  els  codis  deontològics  que  afecten

Espanya i a Xile. 

La selecció dels codis deontològics s’ha basat en criteris d’àmbit territorial. En primer terme, davant

la  importància  dels  codis  internacionals  i  continentals  que poden afectar  a  tots  dos  països  que

2  J. FONTCUBERTA: Fotografía. Crisis de historia, Actar, Barcelona, 2002, p. 12-13. 
3  B. KOSSOY: Fotografía e historia, La Marca, Buenos Aires, 2001, p. 18. 
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analitzem, s’ha decidit  analitzar  dos codis internacionals i  la  resta  continentals  i  nacionals  dels

respectius països. 

A través d’una anàlisi crítica i comparada de vuit codis deontològics vigents a Espanya i a Xile, el

propòsit és 1) identificar si els codis deontològics expressen preocupació per la informació visual,

2) reflexionar sobre la manera de perfeccionar els codis generals amb les aportacions dels codis

específics del fotoperiodisme, 3) analitzar si realment s’apliquen i respecten les regulacions que

afecten la informació visual.

El treball també compta amb intervencions de fotoperiodistes que van cobrir els fets d’octubre i han

estat entrevistats per tal de complementar el treball, sobretot per a la segona part del treball. Així

doncs, el treball es tanca amb una segona part en la qual es realitza un anàlisi de cas sobre els fets

d’octubre  de  2019  a  Xile  i  a  Catalunya,  analitzant  un  corpus,  de  fotografies  dels  respectius

fotoperiodistes  entrevistats  per  a  l’estudi  del  cas.  Tanmateix,  en  la  segona  part  s’explicarà  la

metodologia emprada. 
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CAPÍTOL I: APROXIMACIÓ TEÒRICA A LA IMATGE

INFORMATIVA I EL FOTOPERIODISME

1.1 La importància de la imatge (foto)periodística 

El  fotògraf  Ulises  Castellanos,  en  la  seva  obra  Manual  de  fotoperiodismo:  retos  y  soluciones,

defineix el fotoperiodisme com «una manera gràfica i sintètica d'exercir el periodisme»4. Com bé

s'aprecia en la semàntica del terme, el fotoperiodisme és una professió arrelada a la premsa – o a

altres projectes editorials – i,  per tant, vinculada a valors d'informació, actualitat  i  noticia5.  Cal

destacar que els fotoperiodistes avui dia aposten per altres suports i no només per la premsa escrita,

com exposem en els següents capítols. 

La fotografia és un document visual que ofereix informació però que alhora desperta emoció. El

valor de la imatge fotoperiodística és fusionar aquest aspecte emocional amb la documentació dels

fets noticiables. A més, les imatges són un element clau en les publicacions diàries i també passen a

formar part de l'anàlisi que es fa de l'estructura informativa i de la pràctica del periodisme. 

Consultem el Diccionario de la Real Academia Española  i el Diccionari de la Llengua Catalana

de l’Institut d’Estudis Catalans amb la intenció de perfilar una definició que s’ajusti a la qüestió de

la  imatge  informativa.  La  primera  definició  que  trobem a  la  RAE sobre  la  imatge  és  «figura,

representació, semblança i aparença d’alguna cosa»6, per altra banda el DIEC la defineix com «cosa

que en representa exactament una altra»7, al·ludint així a la representació de la realitat. 

Per tant, molts fets històrics no serien recordats si no fos per la immortalització que aconsegueix la

fotografia.  Les  imatges  han estat,  i  són,  una  font  essencial  d’informació  per  a  la  societat,  són

omnipresents.  Abraham  A.  Moles,  teòric  de  la  comunicació,  inicia  la  seva  obra La  imagen,

comunicación funcional, afirmant que la funció de la comunicació és transmetre imatges, es refereix

a aquestes com la finestra que ens permet veure la realitat. 

4 U. CASTELLANOS: Manual de fotoperiodismo: retos y soluciones, Universidad Iberoamericana, México, 2003, 
p.15 (la traducció és nostra). 

5 P. BAEZA: Por una función crítica de la fotografía de prensa, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 2001, p.32.
6 <<Imagen>>. Real Academia Española. 26-04-2020. <https://dle.rae.es/imagen?m=form> (la traducció és nostra). 
7 <<Imatge>>. DIEC2, Institut d’Estudis Catalans. 26-04-2020. <https://dlc.iec.cat/Results?

DecEntradaText=imatge&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&Ope
rAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0>
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«[...] la imagen que no pretende representar; que se opone incluso a la idea de presentación

de aspectos conocidos de la realidad, es un escándalo visual [...]»8.

Recalquem, doncs, que el propòsit de les imatges és fer d'intermediàries entre el món i els éssers

humans. Quan observem una imatge no observem símbols sinó indicis del món que no necessiten

ser desxifrats, l’observador mira una imatge com si realment estigués veient l’escenificació. Però,

per aconseguir això cal el paper del fotògraf, que és aquell que cerca informació per plasmar-la en

una fotografia. Podríem dir que el fotògraf surt  a caçar i  «manipula la càmera amb el propòsit

d’atrapar  la  seva  caça  amb  la  rapidesa  d’un  llamp»9.  En  aquest  cas,  el  fotoperiodista  buscarà

imatges que no siguin redundants, és a dir, imatges abans no vistes, en definitiva, buscarà imatges

informatives. 

La imatge fotoperiodística és realitzada per posteriorment fer ús d’un canal de distribució,  que

permetrà  al  fotògraf  fer  arribar  les  seves  imatges  a  un  públic  més  ampli  i,  a  més,  obtenir-ne

beneficis. Breument, les imatges acaben sent un mitjà més de comunicació que es distribueixen

mitjançant canals massificats. Finalment, aquests canals – els media – codifiquen el significat final

de les fotografies, existint així la pèrdua de decisió del fotoperiodista sobre la imatge, però d’això ja

en parlarem més endavant. 

Ara  bé,  quines  són  les  característiques  principals  que  ha  de  complir  una  fotografia  per  ser

considerada informativa? El professor i periodista Manuel Alonso Erausquin en destaca dues10: 

1. La fidelitat de la representació 

La fidelitat d’una imatge es calcula segons el grau de representació de la realitat. Això depèn, sense

descuidar les eines fotogràfiques, de l’emissor, en aquest cas, el fotoperiodista. L’emissor decideix

quina informació transmetrà,  és ell  qui elabora la  imatge.  Per fer-ho escull  uns personatges i/o

objectes i la tècnica fotogràfica, tot tenint en compte l’enquadrament, la il·luminació, l’angle i la

distància focal. En definitiva, l’emissor és el filtre de representació de la realitat. 

2. La complexitat de la fotografia informativa 

Per mesurar la complexitat d’una imatge informativa cal observar el nombre d’elements materials

que  la  componen,  el  grau  de  relació  entre  aquests  elements,  i  la  facilitat  de  comprensió  dels

receptors de la informació. Però això no vol dir que les fotografies hagin de ser esbossos que tothom

8 A. A. MOLES: La imagen. Comunicación funcional, Trillas, México D.F, 1997, p.27.
9 V. FLUSSER: Hacia una filosofía de la fotografía, Editorial Trillas, México, 1990, p. 34. (la traducció és nostra). 

10 M.  ALONSO  ERAUSQUIN:  Fotoperiodismo.  Formas  y  códigos,  Madrid,  Síntesis,  1995,  p.61.  Citat  a  H.
DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral “La fotografía informativa en la prensa generalista. Del fotoperiodismo
clásico a la era digital”. Universitat Jaume I, Castellón, 2005, p. 37. 
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pugui entendre, la comprensió d’una imatge dependrà directament, o en gran part, de l’educació

visual de l’emissor i el receptor i, també, de la cooperació interpretativa entre aquests dos. 

1.1.1 La foto i el text escrit 

Les  imatges  que  trobem  en  la  premsa  escrita,  majoritàriament  van  acompanyades  d’un  text.

Aquestes es troben condicionades per l’espai que ocupen els titulars i els textos escrits. Podríem

referir-nos a aquests textos, i el text en totes les seves formes, com una seqüència de signes que

produeix sentit11. Tot text és ‘conceptualització’, per tant, evidenciem que desxifrar textos finalment

consisteix en imaginar a quines imatges es refereixen. Com dèiem anteriorment, si el propòsit de les

imatges és fer una representació de la realitat  el  més fiable possible,  el  propòsit  dels textos és

explicar les imatges. No obstant,  Flusser, als 90 va manifestar el trencament de jerarquia de codi

entre imatge i text, defensant que totes dues eines són capaces de ser conceptuals i imaginatives12.

Seguint  la  reflexió  de  Flusser,  la  foto  de  premsa no és  més  simple  que  el  text  escrit  ,  és  tan

complexa com el text escrit, i a la inversa. 

Així doncs, els articles periodístics on es publiquen les fotografies, no ens expliquen res sobre elles

sinó que tan sols fan de suport,  fan de guia per mirar la fotografia.  A més, els  éssers humans,

normalment, quedem bocabadats davant d’una imatge que ens mostra una situació a la qual no

tenim  accés  i,  consegüentment,  fugim  del  pensament  explicatiu  que  ens  ofereix  el  text  que

l’acompanya. Certament, la lluita entre text i imatge segueix vigent, però lamentablement – o no –

estan condemnats a conviure junts en els diferents suports periodístics. Per altra banda, Norbert

Küpfer conclou en una de les seves investigacions que les imatges són un valor afegit per al text: 

«En la mayoría de los casos, el lector comienza a captar información por una foto de gran

superficie o por un titular (...) las ilustraciones se observan considerablemente más que los

textos (...) las imágenes se pueden captar, entender y memorizar con una rapidez mucho

mayor (...) las imágenes fueron consideradas por más del 80 por ciento de los lectores (...)

los  artículos  con  ilustraciones  se  leen  mucho  más  frecuentemente  que  los  artículos  sin

éstas»13.

En la present anàlisi parlem de les imatges informatives, i, per tant, defensem que el fotoperiodisme

és una combinació de paraules i imatges: les primeres han de contextualitzar a les segones14. Això

no treu que el text – titular, cos de la notícia i/o peu de foto – hagi de ser l'adient per tal que la

11 S. ZUNZUNEGUI: Pensar la imagen, Cátedra, Universidad del País Vasco, Madrid, 2010, p.78.
12 V. FLUSSER: Ídem, p. 14. 

13 M. ALONSO ERAUSQUIN: Ídem, p. 10.  Citat a H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 39. 
14 S. ZUNZUNEGUI: Ídem, p.78 (la traducció és nostra).
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imatge no perdi el sentit real que vol transmetre. Ara bé, és necessari un text extens que expliqui la

fotografia o amb un peu de foto ja seria suficient? No parla per ella sola la imatge? 

«[...] en el caso de la foto de prensa, es evidente que ella despierta expectativas de diverso

tipo en el lector y que con frecuencia ésta no puede satisfacer sólo con la imagen. [...] el

lector  ve  y  percibe,  pero  además  quiere  saber.  Y si  este  saber  no  puede  satisfacerse

icónicamente es necesario ayudarle con una leyenda complementaria»15. 

El que vol dir Lorenzo Vilches, catedràtic de periodisme, és que la foto de premsa realment pot ser

llegible sense necessitat d’un text escrit, però cal tenir en compte que el públic no està acostumat a

llegir fotografies. És per això que es fa necessària la intervenció d’un text descriptiu – qui i/o qué,

quan i on –, tot i que acabi influenciant sobre el pensament i la conducta dels lectors. Vilches fa

esment dels llibres d’estil d’El País i  El Periódico  que, entre altres, recullen normes respecte el

tractament de la fotografia informativa. 

«Así, por ejemplo,  para  El País  «las fotografías llevarán siempre pie.  Los pies de fotos

deben ser puramente informativos, descriptivos (sinllegar a detalles que la propia imagen

explica)  e  independientemente  del  texto  al  que  acompañan».  Para  El  Periódico  «la

fotografía deber ser de fácil lectura y comprensión para el receptor [...]»16. 

En efecte,  tant la foto de premsa com el text escrit  actuen de manera cognitiva sobre el  lector

oferint-li  informació periodística.  És cert  que la  foto de premsa és capaç d’actuar  com un text

informatiu de manera autònoma, però cal que s’adapti al context espacial del periòdic. Si obrim un

diari i observem les fotografies sense llegir cap mena de text, possiblement no entenguem res o el

lector traurà les seves conclusions segons el moment socioeconòmic que s’estigui vivint en la seva

societat. Això no obstant, és essencial que la unitat del text del peu de foto i la fotografia sigui

coherent i vetlli per un mínim de coneixement informatiu 

El més recurrent es trobar peus de fotos que amb tres o quatre paraules descriuen la situació que es

representa a la imatge.  En moltes ocasions, i com hem comprovat per experiència professional,

aquests peus de foto estan escrits pels mateixos maquetadors i/o redactors de la notícia. Aquest és

un dels factors als quals ens referíem quan parlàvem de la pèrdua de decisió sobre les imatges per

part de l’autor. A més, les fotografies s’emmagatzemen en l’arxiu del mitjà i poden ser utilitzades

per  qualsevol  notícia,  perden  així  el  seu  sentit  principal.  De  tota  manera,  amb  les  entrevistes

realitzades  a  diferents  fotoperiodistes  free-lance i  l’anàlisi  que  durem  a  terme  de  l’estructura

informativa,  acabarem de treure conclusions.

15 L. VILCHES: Teoría de la imagen periodística, Paidós Comunicación, Barcelona, 1987, p. 71.
16 L. VILCHES: Ídem, p. 71. 
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1.1.2 Superfície i situació de la imatge en la pàgina

Un altre  aspecte  important  a  tenir  en  compte  davant  la  interpretació  que fan  els  lectors,  és  la

superfície i la situació de la imatge en la pàgina del diari. Els lectors es deixen guiar per la forma

del diari, la qual organitza el camp perceptiu i textual

«Una página de periódico no se lee, en primer lugar, por su contenido sino por su expresión.

Para quedarnos en la foto, diremos que la distribución de la foto en la página es semejante a

un mapa de las diferentes trampas que encuentra el lector en su recorrido perceptivo. Antes

del contenido está la forma en que éste se presenta, antes de la foto está el hueco que ocupa;

hay libertad para que el  lector  haga su propio recorrido però este  camino está  lleno de

trampas previamente preparadas»17.

Vilches  proposa  una  plantilla  per  quantificar  la  posició  de  preferència  que  ocupa  la  imatge

informativa dins la pàgina18. 

Plantilla per a l’estudi de la importància que se li dona a la imatge segons la superfície

i la situació que ocupa en la pàgina 

(numeració correlativa de més a menys importància)

Font: Teoría de la imagen periodística, Lorenzo Vilches. 

17 L. VILCHES: Ídem, p. 55. 
18 L. VILCHES: Ídem, p. 62. 
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El lloc preferent en les pàgines parells es situa en l’angle superior dret, en canvi en les senars en

l’angle superior esquerra. Per contra, es perd importància quan la imatge es situa al centre de la

pàgina i, sobretot, al centre inferior. 

1.2 La frontera entre fotografia documental i fotografia de 

premsa  

Dinou anys enrere, Pepe Baeza, qui fou redactor en cap de Fotografia de La Vanguardia i editor

gràfic d’El Periódico de Catalunya, en el seu llibre  Por una función crítica de la fotografía de

prensa va exposar les diferències entre documentalisme i fotoperiodisme. S'explica que s'associa el

documentalisme a un grau més alt de llibertat temàtica i expressiva del fotògraf, en canvi en el

fotoperiodisme, el fotògraf es sotmet a les pressions de les empreses periodístiques. A més, mentre

la fotografia de premsa es centra en l'actualitat, el fotodocumentalisme té una validesa intemporal. 

«El fotoperiodismo se halla profundamente influido por los estilos y por los modos de hacer

del otro gran campo de la fotografía de realidad: el documentalismo. El documentalismo,

que  comparte  con  el  fotoperiodismo  el  compromiso  con  la  realidad,  atiende  más  a

fenómenos estructurales que a la coyuntura noticiosa, hecho que además de alejarlo de los

plazos de producción más cortos del fotoperiodiodismo lo mantiene abierto – sin renunciar a

la publicación en prensa – a circuitos de distribución más variados y minoritarios como son

la galería, el museo o el libro de autor. [...]»19. 

Partint de les paraules de Baeza i tenint en compte que moltes fotografies exposades en galeries i/o

museus també són utilitzades en premsa, podem considerar que tots dos tipus de fotografia poden

convertir-se en una imatge informativa per al gran mitjà de comunicació escrit i actuar com un

recurs que complementi la producció periodística o, fins i tot, facilitar-la. Per tant, cataloguem el

fotoperiodisme  com  una  activitat  lliure  que  inclou  fotografies  documentals,  fotoreportatges  i

fotografies  de  successos20,  afirmant  així  que  la  fotografia  documental  és  un  (sub)gènere  del

fotoperiodisme. 

Hi ha una tendència, sobretot en els mitjans tradicionals, de jerarquitzar tot el que és informatiu per

sobre el que és interpretatiu. És per això que els diaris tradicionals van recórrer a la categorització

per gèneres per tal de distingir-se com a mitjans informatius dels d’opinió21, i la fotografia no es va

salvar. Tant la fotografia informativa com la documental estan compromeses amb la realitat, l’única

19 P. BAEZA: Ídem, p.33-35.
20 P. BAEZA: Ídem, p.41.
21 A. ATORRESI (coord.): Los Géneros Periodísticos, Ediciones Colihue, Argentina, 1995, p. 20-21. 
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diferència és que el documental va més enllà de la informació immediata. En aquest sentit, i seguint

els objectius de la nostra investigació, entendrem el fotoperiodisme en el seu sentit més ampli amb

el propòsit d’analitzar la fotografia de moviments socials, molt utilitzada en el documentalisme. 

Pel que fa a la premsa, és cert que és difícil trobar un diari generalista que s’interessi per un fotògraf

amb grans projectes documentals en ment. És per això que la fotògrafa mexicana Ireri de la Peña

exposa  tres  maneres  de  treballar  el  documentalisme,  tot  i  afirmar  que  «tot  fotoperiodisme  és

documental»22: El primer cas són el fotògrafs que treballen per a institucions, una altra possibilitat

és vincular-se a una agència que ofereixi l’oportunitat de treballar sobre projectes individuals, i la

tercera possibilitat és la de treballar com a free-lance. A tot això, inclouríem les organitzacions com

l’ONG o els mitjans alternatius com els magazins i diaris digitals catalans La Mira i La Directa, que

aposten per un «periodisme a foc lent»23. 

1.3 La funció del fotoperiodista

El periodista i filòsof txeco-brasiler Vilém Flusser, sintetitza en quatre punts la funció del fotògraf.

En primer lloc, segons Flusser, la intenció del fotògraf és codificar en imatges cóm aquest concep el

món i,   evidentment – en segon lloc –, fer ús de la càmera com a eina per aconseguir aquesta

finalitat.  En  tercer  lloc,  mostrar  les  imatges  al  públic  perquè  aquestes  siguin  models  del

coneixement i  accions d’altres persones.  Per últim, i  en quart  lloc,  preservar aquests  models el

màxim possible. En definitiva, el principal propòsit d’un fotògraf és ser immortal en la memòria de

les persones i informar-les mitjançant les seves imatges: 

«El fotógrafo codifica sus conceptos en fotografías y a través de ellas, las cuales informan

después a otras, sirven de modelos para otras, y hacen inmortal al fotógrafo en la memoria

de otros»24. 

Ara bé, «molts són els que miren i pocs són el que veuen». Aquesta expressió de Henri-Cartier

Bresson  citada  en  la  Tesis  Doctoral  La  fotografía  informativa  en  la  prensa  generalista.  Del

fotoperiodismo clásico a la era digital del professor de periodisme Hugo Doménech Fabregat 25, fa

una clara distinció entre els fotògrafs que realment busquen un fet noticiable i els que surten al

carrer a capturar imatges suficientment correctes com per il·lustrar les pàgines dels periòdics, però

22 I. DE LA PEÑA (coord.):  Ética, Poetica y Prosaica: Ensayos sobre fotografía documental,  Siglo XXI, México,
2008, p.170. 

23 <<La Mira>>. La Mira Magazín. 27-04-2020. <https://www.lamira.cat/>
24 V. FLUSSER: Ídem, p. 42-44. 

25 H. CARTIER BRESSON:  Fotografiar al natural,  Barcelona, Gustavo Gili, 2003, p.11. Citat a  H. DOMÉNECH
FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 53. 
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que finalment tindran un escàs contingut informatiu. És a dir, fotoperiodista, igual que un redactor,

és aquell que raona i diligentment caça el fet més noticiable. 

Fer ús de les 6 "W’s" informatives (què, qui,  cóm, on, quan i per què) és una de les primeres

característiques  del  fotoperiodista.  Seguint  la  reflexió  de  Fabregat,  aquesta  bàsica  i  principal

característica permet diferenciar al  fotoperiodista del fotògraf de premsa. Aquest últim, que per

suposat també compta amb el domini de la tècnica fotogràfica, acudeix al lloc dels fets sense estar

contextualitzat, únicament sabent el lloc i l’hora dels fets i, per tant, perdent la qualitat informativa. 

«Es decir, el fotógrafo que trabaja para un periódico por el simple hecho de saber utiliza una

máquina  fotográfica,  no  podrá  captar  imágenes  que  contribuyan  más  que  a  acompañar

(ilustrar) a un texto informativo, pero éstas nunca podrán caminar de su mano y, menos,

complementar o incluso mejorar lo escrito. Simplemente conseguirán, y de forma apurada,

servir de relleno de los huecos reservados para las imágenes. Dado que hay un espacio y hay

que llenarlo, habrá foto»26. 

Així doncs, podríem definir al fotoperiodista com aquell professional que investiga coneixent els

criteris de selecció d’un fet noticiable  i que consegüentment construeix imatges informatives i, per

tant,  imatges  d’actualitat  i  d’interès  general.  És  així  com  aconsegueix  que  una  imatge  sigui

informació en si mateixa i evita que simplement sigui la il·lustració d’un article. 

«Es alguien que, con un conjunto de instintos que pertenece en igual medida a la técnica y al

arte, identifica ese único instante que contiene toda la fuerza expresiva, emotiva o trágica de

la secuencia que no vemos»27. 

Durant  la  present  investigació veurem com d’essencial  és  la  figura del fotoperiodista  i  com  el

mercat de la informació i la irrupció de les tecnologies digitals han modificat la seva professió i, per

tant, la seva manera de treballar – si té la sort de poder fer-ho –.  Ara bé, això no vol dir que el

fotoperiodista hagi de deixar de banda els principis ètics de la responsabilitat social i ser conscient

dels drets que es mereix com a professional. 

26 H. DOMÈNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 54. 

27 F. COLOMBO: Últimas noticias sobre el periodismo, Barcelona, Anagrama, 1997 p.151. Citat a H. DOMÉNECH
FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 56. 
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CAPÍTOL II: APROXIMACIÓ HISTORIOGRÀFICA I
HISTÒRICA AL FOTOPERIODISME OCCIDENTAL

2.1 Espais en blanc en la història de la fotografia 

Molts fets històrics no es recordarien si no fos per l'aportació d'imatges que els reviuen. Si pensem

en la pintura rupestre, podem afirmar que la representació d'imatges fa segles que està present entre

nosaltres. Tanmateix, no és fins al segle XIX que se'ls hi dóna importància amb l'aparició de la

primera imatge fotogràfica. La Revolució Industrial (1760 – 1840) va fer sorgir noves invencions,

entre elles la fotografia. És en aquest punt quan cal anomenar a l'inventor francès Joseph-Nicéphore

Niépce, qui l'any 1815 va crear la heliografia28 amb el propòsit d’obtenir imatges fixes. L'any 1826,

Niépce va obtenir imatges directament en positiu i creà la que és considerada la primera imatge

fotogràfica: Vista des de la finestra a Le Gras (Point de vue du Gras)29. 

Cal remarcar que la història de la fotografia és difosa, ja que es va produir un desfasament entre el

seu avanç i els estudis històrics. Recordem el que va voler advertir Walter Benjamin en el capítol

Pequeña historia de la fotografía: 

28 S'utilitzava la cambra fosca i diferents materials com a suport: vidre, paper o metalls. Niépce diferenciava aquest
procés del conegut “punts de vista”, que eren imatges captades directament per la càmera. 

29 C. JAMES: The book of alternative photographic processes, Cengage Learning, United States, 2015, p.16.
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Imatge 1. Point de vue du Gras de Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833).



«La niebla que envuelve los principios de la fotografía no es ni mucho menos tan espesa

como la que cubre el comienzo de la imprenta. [...] Cuando, después de aproximadamente

cinco  años  de  esfuerzos,  Niépce  y  Daguerre  lo  lograron  al  mismo  tiempo,  el  Estado,

aprovechándose  de  los  problemas  para  patentarlo  con que  tropezaron los  inventores,  se

apoderó del hallazgo e hizo de él, previa indemnización, algo público. [...] A ello se debe el

que, durante décadas, no se haya prestado ninguna atención a las cuestiones históricas o, si

se quiere, filosóficas, planteadas por el auge y la decadencia de la fotografía»30.

Per altra banda, la fotografia no ha estat element d’interès a l’hora de dur a terme estudis, així ho

afirma el fotògraf brasiler Boris Kossoy: «no sembla exagerat afirmar que sempre va existir un cert

prejudici  respecte  a  la  utilització  de  la  fotografia  com  a  font  històrica  o  com  a  instrument

d’investigació»31. Tant pot ser per raons culturals o per raons expressives. Pel que fa a la primera, es

justifica amb la llarga tradició que tenim en la societat occidental de considerar l’escriptura com

l’únic document capaç de transmetre coneixement. A tot això se li suma l’expressió de la imatge,

que és considerada un obstacle a l’hora de llegir la informació, ja que aquesta no té un sistema

codificat de signes similars al de la comunicació escrita. 

Amb aquest punt i a part que es va produir en la història de la fotografia, s’han creat diversos

manuals historiogràfics, els quals actualment són considerats models clàssics de la història de la

fotografia.  Cada un d’ells  ha encarat la història de la fotografia des d’una perspectiva diferent.

Daniel  Girandin,  ex-comissari  i  conservador  del  Musée de l’Elysée de  Lausana manifesta  que

«durant el segle XX s’han escrit una vintena d’històries de la fotografia, començant amb l’obra de

Josef  Maria  Eder  (1905).  Els  autors  han  partit  essencialment  d’un  plantejament  relacionat

bàsicament  amb  la  tècnica  i  amb  la  continuïtat  cronològica,  com són  els  casos  de  Beaumont

Newhall (1937), etc.»32.  

Estudiar  l'evolució  històrica  de  la  fotografia  és  una  activitat  complexa,  però  estudiar  la  del

periodisme  fotogràfic  encara  se’ns  fa  més  complicat,  són  molt  poques  les  obres  dedicades

exclusivament a la història del fotoperiodisme, tan sols es poden trobar petits capítols. És per això

que, davant l'absència de manuals historiogràfics elaborats per a l’estudi de la fotografia de premsa,

s’ha  decidit  revisar  aquells  aspectes  més  destacats  que  van  marcar  el  desenvolupament  de  la

fotografia com una expressió informativa. Per tant, hem trobat adient revisar el manual la  Historia

de la fotografía33 de Beaumont Newhall, considerat l’inventor de la història de la fotografia.  Així

30 B. WALTER: Sobre la fotografía, Pre-textos, Valencia, 2004, p. 21. 
31 B. KOSSOY: Ídem,p.25. (la traducció és nostra). 
32 J. FONTCUBERTA: Ídem, p. 20-21. 
33 B. NEWHALL: Historia de la fotografía, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.  (Primera edició, 1937) 
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doncs, s’indagarà sobre el context històric i els aspectes tecnològics i periodístics pels quals ha anat

passant la fotografia. Tanquem aquest subapartat amb la reflexió de Boris Kossoy, que defensa que

tot procés fotogràfic té un vincle amb el moment històric corresponent: 

«El  acto  del  registro,  o  el  proceso  que  dio  origen  a  una  representación  fotográfica,  se

desencadena  en  un  momento  histórico  específico  (caracterizado  por  un  determinado

contexto  económico,  social,  político,  religioso,  estético,  etc.);  esa  fotografía  trae  en  sí

indicaciones  acerca  de  su elaboración material  (tecnología  empleada)  y  nos  muestra  un

fragmento seleccionado de lo real (el asunto registrado)»34.

2.1.1  Els inicis del fotoperiodisme a través del manual de Beaumont 

Newhall 

No és fins a la dècada dels setanta que Estats Units institucionalitza l’estudi de la història de la

fotografia  i  s’inclou  dins  el  saber  i  la  cultura35.  Tanmateix,  l’historiador  i  fotògraf  Beaumont

Newhall  l’any 1937 ja  va proposar  una història  de  la  fotografia,  la  qual  va  ser  considerada  la

primera de la  disciplina i  que ara és  una gran referència  per  a  l’estudi  d’aquesta,  segons Joan

Fontcuberta:

«Podría fijarse un antes y un después de Beaumont Newhall, el fotohistoriador que mayor

influencia ha ejercido.  La historia hasta Newhall no ha sido más que una cronología de

hechos que articula una crónica de la evolución de una de las técnicas y de sus efectos

sociales; a partir de Newhall la fotografia se convierte en objeto autónomo para la historia,

que, ahora prestará atención a su especificidad estética. Pero aún así uno tiene la impresión

de  recibir  un  abrumador  acopio  de  datos  sin  una  estructura  teórica  subyacente  que  los

interprete y les dé sentido»36.

La historiadora Marie-Loup Sougez també es manifesta defensant l’estudi de Newhall, afirmant que

va ser capaç d’explicar la fotografia «com un mitjà vital per a la comunicació i l’expressió»37. 

El manual de Newhall compta amb més de tres-centes pàgines i, afortunadament, dedica un capítol

de  vint  pàgines  al  fotoperiodisme,  entre  altres  pocs  paràgrafs  que  fan  esment  de  la  professió.

34 B. KOSSOY: Ídem,p.33.
35 H.D. FABREGAT: “Tratamiento del fotoperiodismo en las historias de referencia de la fotografía”, Revista de 

Comunicación 13, abril 2014, p. 41. 
36 J. FONTCUBERTA: Fotografía. Crisis de historia, Actar, Barcelona, 2002, p. 14. Citat a H.D. FABREGAT: Ídem, 

p. 47. 
37 M.L. SOUGEZ:Historia general de la fotografía, Cátedra, Madrid, 2007, p. 20. Citat a H.D. FABREGAT: Ídem, p. 

48. (la traducció és nostra). 
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S’inicia  el  capítol  "Fotoperiodismo"38 mencionant  la  primera  revista  setmanal  que va  donar

preferència a les fotos sobre el text, parlem de  The Illustrated London  News, fundada a Londres

l’any 1842.

Tot i això, abans ja es publicaven fotografies, però no tenien gran qualitat fotogràfica per motius

tecnològics; les il·lustracions eren invariablement gravades en fusta, sobre esbossos fets a partir de

dibuixos, pintures o, molt ocasionalment, a partir de fotografies39. És en aquest punt on apareix

Niépce amb els seus experiments i el daguerreotip40, el qual es va anar millorant amb el transcurs

dels anys per diferents físics. Ara bé, no va ser fins la dècada de 1880 que la invenció de la placa de

«autotipia o cliché»41 va permetre la impressió de fotografies sobre paper. Però els lectors preferien

els gravats sobre fusta i l’adopció del clixé42 va ser lenta. 

38 B. NEWHALL: Ídem, p. 249-269.
39 B. NEWHALL: Ídem, p. 249. 
40 Del francès daguerréotype, és considerat el primer procediment fotogràfic anunciat i difós comercialment de 

manera oficial l’any 1839. (Font: Viquipèdia). 
41 B. NEWHALL: Ídem, p. 251.
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Imatge 2. Portada de l'1 d'octubre de 1892 
del The Illustrated London News (1842-
2003). 



L’any 1873 a Estats  Units  neix  el  Daily  Graphic  de Nova York,  considerat  el  primer  periòdic

il·lustrat de la història de la fotografia de la premsa a Amèrica del Nord. A  principis del segle XIX

ja hi havia una gran presència de revistes il·lustrades i dominicals que feien ús de la imatge per

il·lustrar els fets noticiables. Per altra banda, els periòdics diaris utilitzaven fotos esporàdicament.

Mentrestant, la circulació de revistes il·lustrades era cada cop major – sobretot a Alemanya – i l’any

1930, amb la bona integració de fotos i text, apareix una nova forma de comunicació denominada

"fotoperiodisme"43. 

42 Planxa de metall o de qualsevol altre material susceptible d’ésser gravat enquè es reprodueix en relleu una imatge. 
(Font: Viquipèdia). 

43 B. NEWHALL: Ídem, p. 259.
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Imatge 3. Portada del 7 d'octubre de 1873 del
The Daily Graphic (1873-1889).



2.2 La fotografia, un nou mitjà per conèixer el món

Des de la invenció de la fotografia milions de moments han estat capturats i conservats pel registre

fotogràfic.  Segons  el  document  Nacimiento  del  fotoperiodismo – i  coincidint  amb  Newhall  –,

publicat per la Biblioteca y Centro de Documentación Dokuart, el periodisme fotogràfic, tal com

avui el coneixem, neix en l'Alemanya de postguerra durant la República de Weimar (1919-1933). Es

defineix aquesta etapa com «una època molt rica en el camp cultural i científic»44, la qual cosa va

permetre la llibertat de premsa i uns grans avenços en tecnologia, que van proporcionar obturadors

més ràpids i  objectius  més precisos.  La fotografia  comença a  ser  valorada per  la  premsa quan

s’adonen que la imatge ofereix un valor afegit a les cròniques dels redactors. A més, la imatge passa

a ser un testimoni més. Amb tot això, la fotografia va guanyant terreny en diverses temàtiques de la

premsa, destacant les esportives i els moviments socials. 

A banda d’això, com s’ha dit anteriorment, hi ha successos claus que marquen el ritme de la història

del fotoperiodisme. L’any 1933, amb l’arribada de l'Alemanya nazi, molts fotògrafs van exiliar-se i

van propagar per diversos països aquesta nova forma de fer periodisme. És així com  Estats Units va

inspirar-se en l’estil fotogràfic de la premsa il·lustrada alamana i en la revista francesa Vu45. 

Per altra banda, a Anglaterra, el fotògraf Kurt Hutton va ser considerat el primer periodista gràfic

del país per les obres que li van publicar a la revista setmanal Weekly Illustrated l’any 1934. Però

qui realment va aconseguir que la fotografia de premsa tingués un gran impacte va ser el periodista

gràfic Sam Shere, qui el 6 de maig de 1937 va capturar l’instant en què va col·lisionar el dirigible

‘Hidenburg’ a Nova Jersey. Una vintena de fotògrafs, que representaven a periòdics de Nova York i

de  Filadèlfia,  van  reunir-se  a  Lakehurst  (Nova  Jersey)  per  cobrir  l’arribada  del  dirigible

Hindenburg. Afortunadament – per als fotògrafs, és clar – van capturar l’instant de l’explosió del

dirigible i aquestes fotografies encara avui formen part de la història. Newhall afirma que «mai un

desastre havia estat tant cobert per fotògrafs»46.  

44  <<Nacimiento del fotoperiodismo. Fotoperiodismo: la realidad captada por el objetivo>>.  ARTIUM  -  DokuArt.
Biblioteca y Centro de Documentación. 10.03.2020. (la traducció és nostra). <http://catalogo.artium.eus/dossieres/4/
fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/primeras-publicaciones-foto-1>

45 B. NEWHALL: Ídem, p. 258.
46 B. NEWHALL: Ídem, p. 258. (la traducció és nostra). 
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A Espanya el periodisme gràfic va tardar més anys en aterrar a la premsa escrita. Gran part de la

població era analfabeta i, a més, els mitjans tècnics que manipulaven els fotògrafs no eren suficient.

És cert que a finals del segle XIX ja van aparèixer revistes il·lustrades com Blanco y Negro, Nuevo

Mundo i Revista Moderna, però les fotografies es reduïen únicament a fotografies d’estudi. Tot i

això, el consum de fotografia de retrat va anar disminuint i molts d’aquests fotògrafs van decidir

sortir al carrer a retratar fets noticiables. 

En relació al material fotogràfic, hi havia una dependència tècnica de l’exterior, ja que la producció

nacional era molt escassa. Aquest fet va motivar als fotògrafs espanyols a crear associacions per

intentar  promoure  la  fotografia  dins  el  territori,  però  aquest  tipus  de  fotografia  tenia  un  caire

tradicional i classicista. És per això que es va originar una nova onada de fotògrafs amb l’objectiu

de realitzar un tipus de fotografia més documental i implicada amb la societat. 

Tot i els grans successos capturats arreu del mon que van ajudar a obrir camí a la fotografia dins la

premsa, els conflictes bèl·lics van començar a omplir moltes pàgines dels periòdics durant gran part

del segle XX.  En el capítol  Una nueva forma de la comunicación del manual de Newhall es47

destaca que a partir de la segona meitat del segle XIX neix un vincle entre la fotografia i la guerra.

L’autor  fa  esment  de  l’anglès  Roger  Fenton   per  ser  el  primer  en  dur  a  terme  una  cobertura

47 B. NEWHALL: Ídem, p. 85.
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Imatge 4. El desastre d'Hidenburg de 1937 fotografiat per Sam Shere (1905-
1982. 



fotogràfica d’una guerra. Fenton va començar com aficionat i va acabar dedicant-se plenament a la

professió fins arribar a cobrir l’escenari bèl·lic de la Guerra de Crimea (1853 - 1856). Des de "La

Vall de l’Ombra de la Mort", el 24 d’abril de 1855, Fenton va escriure a la seva família: 

«Llevé el  carromato hasta  casi  el  extremo de donde quise ir,  y  luego me adelanté para

encontrar  el  sitio  elegido. Apenas  había comenzado cuando un revuelo de polvo tras la

batería  de  cañones  nos  advirtió  que  algo  se  acercaba.  No  podíamos  verlo,  pero  otra

polvareda de tierra, aún más próxima, confirmaba que venía directamente, y un momento

más tarde ya lo teníamos encima. Estaba claro que la línea de fuego era en el mismo punto

que yo había elegido, con lo que muy a disgusto mío opté por otro panorama del valle, a

cien yardas del que era el mejor punto»48.

2.2.1 La fotografia live i la fotografia de guerra

Centrant  la  qüestió  en  la  nostra  investigació,  que  pretén  enfocar-se  en  el  fotoperiodisme  de

moviments socials, en aquest subapartat es pretén fer una revisió d’alguns dels fets i personatges

històrics que van concebre el gènere "fotografia de guerra" i la vella fotografia live, ja que van ser

els gèneres que van permetre consolidar el concepte de "fotoperiodisme" tal i com avui el coneixem

i, a més, són gèneres que compten amb més coincidències, tant tècniques com temàtiques, amb el

48 HELMUT; A. GERNSHEIM:  Roger Fenton, Seeker & Warburg, Londres, 1954, p. 14. Citat a B. NEWHALL:
Ídem, p. 85.
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Imatge 5. “La Vall de l’Ombra de la Mort” de Roger Fenton (1819-1869). 



fotoperiodisme de moviment socials. Però, enfront del debat que genera la classificació de gèneres

fotogràfics, com a punt de partida exposem la reflexió que fa Hugo Doménech Fabregat: 

«En fotografía todo se mezcla y se intercambia. Por ejemplo lo que en  el día hoy es una

fotografía digital tomada en el contexto de una guerra, que presenta, por ejemplo, las heridas

de un niño, y posteriormente es publicada en los medios escritos, dentro de unos años puede

alcanzar el estatuto de fotografía artística al verse colgada en una galería de exposiciones o

museo»49.

És  cert  que,  com diu  Doménech,  una  mateixa  fotografia  pot  participar  en  diverses  categories

genèriques,  però tal  com assenyala Gonzalo Peltzer,  i  sense allunyar-se gaire  de la  reflexió de

Doménech, la categorització serveix d’orientació a l’espectador i als professionals:

«Los géneros, los estilos, no son más que códigos y subcódigos. Se trata de sistemas, o de

claves  aisladas,  para  hacer  más  comprensible  un  mensaje  o  una  determinada  serie  de

mensajes.  Editores,  periodistas  y  lectores  pueden  ayudarse  con  estos  códigos  en  la

comprensión  de  los  mensajes  que  emiten  y  reciben.  Son  útiles,  pero  también  hay  que

convenir en que son unos casilleros de clasificación totalmente intercambiables y movibles.

Maleables, ampliables y reducibles»50.

Revisant la història de la imatge fotoperiodística apreciem que ha estat habitual categoritzar a les

imatges que arribaven del front com a "fotografia de guerra". Però abans cal fer un repàs de la

fotografia live. Podríem dir que tots dos tipus de fotografia tenen com a punt de mira la societat. 

Als anys vint,  la  història  social  va fer  un gir  que va trencar  les  tradicions i  va originar  noves

estructures socials. Tanmateix, això també va comportar desastres com la guerra civil i la pobresa

del  poble.  Tots  aquests  esdeveniments  diaris  es  plasmaven  amb  imatges  en  els  mitjans  de

comunicació. La fotografia live es basava en això, en capturar la vida diària de la societat. L’avanç

tecnològic van permetre capturar instants d’una manera més ràpida i més real51.  

Els fotògrafs soviètics van allunyar-se de la fotografia artística tradicional i van sortir al carrer a

retratar als conciutadans que participaven en la construcció de la nova societat. Fotògrafs com Boris

Ignatovitch van aconseguir integrar i normalitzar la fotografia live en la Unió Soviètica. Aquest

tipus de fotografia es va anar propagant i va ser utilitzada com a document social en molts països. 

49 H.D. FABREGAT: Ídem, p. 271. 
50 G. PELTZER: Periodismo iconográfico, Rialp, Madrid, p. 123. Citat a H.D. FABREGAT: Ídem, p. 274. 
51 P. TAUSK:  Historia de la Fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico.  Editorial

Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 77. 
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A Estats Units la fotografia de documentació social també va tenir un pes considerable. L’any 1928

es  va  crear  a  Nova  York  la  Lliga  Fotogràfica  i  Cinematogràfica  amb  l’objectiu  de  registrar

esdeveniments  de  rellevància  social52,  tot  i  que  vuit  anys  més  tard  va  passar  a  ser  la  Lliga

Fotogràfica  Independent,  sense  cineastes.  Però  sens  dubte,  el  programa  governamental  Farm

Security Administration (FSA) ha estat una de les documentacions socials a la que més s’ha al·ludit

quan ha tocat parlar del tipus de fotografia que plasma la quotidianitat de les classes socials per

mostrar-la al món. En aquest cas, es va treballar sobre les condicions de vida en l’àmbit rural. 

El pintor i fotògraf alemany Willi Baumeister va aportar la més encertada definició de l’essència de

la fotografia live: 

«El fotógrafo transforma el movimiento de la vida en el reposo de la forma. El contemplador

de una fotografía transforma por su parte, gracias a su fuerza imaginativa, el reposo de la

forma en vida en movimiento»53.

52 P. TAUSK: Ídem, p. 85. 
53 W. BAUMEISTER: Das Unbekannte in der Kunst, Colonia, 1960, p. 141. Citat a P. TAUSK: Ídem, p. 88. 
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Imatge 6. "Mare migrant" de Dorothea Lange 
(1895-1965) per a la FSA (1934-1937). 



Totes les contribucions de la fotografia live es van reflectir en el desenvolupament de la fotografia

de conflictes bèl·lics. Hem tancat el subapartat anterior – La fotografia, un nou mitjà per conèixer

el món (2.2) – al·ludint al que és considerat "l’inventor" de la fotografia de guerra, Roger Fenton,

però realment no és fins als inicis del fotoperiodisme, al s.XX, que sorgeixen grans personalitats en

el camp de la fotografia de guerra i neix un interès per aquesta.

Segons Fernando Olmeda, el fotoperiodisme no neix fins que esclata la Guerra Civil Espanyola

(1936), el primer conflicte cobert per un cos de fotògrafs professionals que omplen les pàgines de

periòdics i revistes nacionals i de l’estranger54. Fins llavors s’havia parlat de "fotografia de guerra".

És cert que la guerra del Marroc (1907-1914) va comportar l’aliança definitiva entre la premsa i la

fotografia a Espanya, i per descomptat, en els trasbalsos següents la ciutadania ja esperava poder

veure imatges que il·lustressin les cròniques. Però, com és costum, el reportatge gràfic també va

patir censures, en aquest cas per part del govern dictatorial de Miguel Primo de Rivera (1923-1930).

Així  doncs,  no és fins que arriba la Guerra Civil  que els  fotògrafs espanyols es fan escoltar a

l’exterior. Tanmateix, el front i nuclis urbans bombardejats també es van omplir d’enviats especials

de les principals agències internacionals. Les fotografies van actuar com armes, van informar a tot

el món dels fets. Ara bé, sense els fotoperiodistes, que es jugaven la vida apropant-se als fets, no

hagués estat possible, així ho manifesta Olmeda:

«La cercanía física que proporcionan las nuevas cámaras no habría sido suficiente sin la

cercanía  emocional  de  los  fotoperiodistas.  Captan  los  instantes  agridulces  de  la  vida

cotidiana en tiempos de guerra, las incertidumbres, las perplejidades y los miedos de civiles

y militares»55.

Un d’aquests  fotoperiodistes  que  formen part  de la  iconografia  de  la  guerra,  és  sens  dubte,  el

valencià  Agustí  Centelles,  considerat  per  molts  el  pare  del  fotoperiodisme  a  Espanya,  qui

manifestava  que  «l’informador  gràfic  s’ha  de  portar  dins;  fa  falta  ser  intuïtiu,  percebre  els

esdeveniments»56.

54 F.  OLMEDA:  Gerda  Taro:  fotógrafa  de  guerra.  El  periodismo  como  testigo  de  la  historia,  Random  House
Mondadori, Barcelona, 2007, p. 105. 

55 F. OLMEDA: Ídem, p. 108. 
56 F. OLMEDA: Ídem, p. 107. 
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En les revistes i periòdics van canviar les prioritats i van començar a donar més protagonisme a les

imatges, ja que aportaven veracitat. Informar visualment, junt amb el text, va obrir la porta a un nou

tipus de periodisme. Malgrat això, el fotoperiodisme es dividia en dos bàndols, el republicà i el

feixista. I els interessos polítics encara es feien presents, tal com passa avui dia segons l’editorial

del mitjà. 

L’esclat de la Segona Guerra Mundial es va produir en un període en què la fotografia de successos

dinàmics no resultaven un inconvenient tecnològicament parlant. A més, el flux de lectors era molt

més ampli, així com l’ànsia de saber el que passava al front i quines condicions de vida tenien els

familiars. És per això que es va veure la necessitat de trobar reporters gràfics capaços d’anar al

front57.  Però els  interessos  polítics  dels  atacants  pesaven més que l’ètica  i  consegüentment  les

imatges  no  mostraven  la  verdadera  crueltat  bèl·lica.  Per  altra  banda,  els  reporters  gràfics  que

treballaven per als aliats sí que van mostrar els fets sense escrúpols, com Robert Capa (pseudònim

d’Andrei  Friedmann), qui ja era conegut per la cèlebre fotografia "Mort d’un milicià", una de les

fotografies més conegudes de la Guerra Civil Espanyola per capturar el moment precís en què un

57 P. TAUSK: Ídem, p.100. 
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Imatge 7. "Mater dolorosa" (1937) d'Agustí 
Centelles (1909-1985).



soldat és abatut per una bala. En molts d’aquests moments, Capa va anar acompanyat per la seva

parella, i també fotoperiodista, Gerda Taro (pseudònim de Gerta Phorylle), qui és considerada la

primera dona a cobrir i en morir en un front de guerra. 

Un altre dels fotògrafs que van destacar en aquest àmbit fou David Szymin, conegut com David

Seymour,  que  junt  amb  Robert  Capa,  Henri  Cartier-Bresson  i  George  Rodger,  va  fundar  la

prestigiosa agència Magnum (París, 1947), símbol del fotoperiodisme independent. Seymour fou el

president de l’agència durant dos anys, fins que va morir mentre realitzava un reportatge durant la

crisis del Canal de Suez l’any 1956. L’agènncia  Magnum  és caracteritzada,  encara avui dia, per

treballar sobre l’ètica, la fotografia d’autor i la qualitat fotogràfica58. 

«Este  nuevo  concepto  creado  por  "Magnum" tenía  por  objeto  que  el  fotógrafo  pudiera

controlar su propia producción, tanto en cuanto a la distribución como en cuanto al respeto

de sus exigencias estéticas por parte de la empresa editora, viéndose además libre de las

tareas buocráticas y excesivas preocupaciones financieras»59.

58 J.P, SOUSA: Historia crítica del fotoperiodismo occidental, Comunicación Social, Barcelona, 2012, p. 159-168. 

59  H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 359. 
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Imatge 8. "Mort d'un milicià" (1936) de Robert Capa (1913-1954).



2.2.2 Els moviments socials dels anys 60 

Més que de “fotografia de conflictes bèl·lics” o “fotografia de guerra", començarem a parlar de la

"fotografia en situacions de conflicte" i/o "moviments socials", ja que en la present investigació

volem abordar una gran diversitat de problemes socials, centrant-nos finalment en el conflicte que

va esclatar l’octubre de 2019 a Xile i a Catalunya. 

El capitalisme industrial del segle XVIII a Europa, i que posteriorment al segle XIX es va instaurar

amb més força mecanitzant tota la fabricació i, fins industrialitzant l’àrea agricola, va facilitar el

sorgiment de moviments  socials,  destacant el  moviment  obrer,  el  qual buscava el  benestar  dels

treballadors. Ara bé, cal posar èmfasi en dècada dels anys seixanta del segle XX, caracteritzada per

la gran quantitat de protestes i revolucions  que es van realitzar de caràcter cultural-ideològic. A

diferència de les anteriors dècades d’avantguarda obrera i socialista, en les quals es qüestionava

exclusivament el capitalisme, als anys seixanta es va començar a qüestionar tot estil de vida que

coartés  la  condició  humana60.  Van  sorgir  "nous"  moviments  socials  com  el  de  l’ecologisme,

moviments en defensa dels drets civils, moviments feministes, etc.

A Amèrica Llatina també hi va haver una forta presència de moviments agraris durant el segle XX

motivats  pel  fort  caràcter  agrari  i  de  dominació  latifundista  de  la  regió.  L’imaginari  de

transformació  i  alliberament  social  va reflectir-se  en el  naixement  de les  "guerrilles  rurals"  als

seixanta. Guido Pascual Galafassi es refereix a la classe obrera europea i americana com a subjectes

líders de les lluites, les quals pretenien instaurar una consciència classista (concepte marxista)61. 

Un dels primers científics a reflexionar sobre el  fenomen fou Neil  J.  Smelser,  qui interpreta la

societat com una construcció de diferents parts interrelacionades, entenent així que la modificació

en alguna de les parts originarà un cert grau de desequilibri62 amb l’objectiu de provocar un canvi

social. En la mateixa línia, Pedro Ibarra, catedràtic emèrit de Ciències Polítiques de la Universitat

del País Basc, vincula els moviments socials amb la transformació social: 

«Pretenden lograr el reconocimiento, el desarrollo y la protección de intereses y necesidades

individuales o colectivas que esos movimientos consideran expresan el bienestar colectivo, o

la  igualdad,  o  la  libertad,  o  la  justicia,  o  la  emancipación,  o,  en  general,  la  dignidad

humana»63. 

60  G. PASCUAL GALAFASSI: “Entre las clases y los movimientos sociales. Confictos, acumulación y bienes 
comunes”,  Athenea Digital, 18(2): e1757, julio 2018, p. 8. 

61  G. PASCUAL GALAFASSI: Ídem, p. 3. 
62  J. PONT I VIDAL: “A què ens referim quan parlem de Moviment Social? Com poden analitzar-lo?”, Revista 

Catalana de Sociologia, núm. 8, 1999, p.  48. 
63  PEDRO IBARRA: “¿Qué son los movimientos sociales?”, a Quaderns de l’Oficina de Desenvolupament i 

Cooperació de la Universitat de Lleida (coords.):  Al volant de...Els moviments socials, Universitat de Lleida, 
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El maig del 68 va  marcar un abans i un després en el fenomen dels moviments socials. Va ser el

moment de les mobilitzacions contra la guerra del Vietnam, de la invasió de Txecoslovàquia, de la

matança a la plaça de les Tres Cultures de Mèxic i de les revoltes estudiantils a les universitats nord-

americanes, Berlín i el Japó. El 68 va ser l’any de la revolta política, social i cultural.

A Europa, un dels punts neuràlgics va ser París amb el conegut “Maig francès”. Durant gairebé dos

mesos els carrers de París es van omplir de protestes, vagues i manifestacions per part d’estudiants

universitaris, que comptaven amb el suport dels sindicats d’obrers. Els estudiants protestaven contra

el capitalisme, la societat  consumista i l’imperialisme americà que permetia els successos de la

guerra del Vietnam. 

Per altra banda, moviments que van donar lloc a la Primavera de Praga i a la Revolució Cultural

xina, van prendre com antagonista a la vella esquerra i a la dictadura comunista. La Primavera de

Praga, igual que el Maig francès, va ser un moviment de curta durada, però intens64. 

Les rebel·lions de la nova classe obrera i dels estudiants universitaris de França i Txecoslovàquia,

van ser exemple per a altres països, així com Itàlia, Espanya i Polònia. Als Estats Units la població

negra es va mobilitzar  contra  el  segregacionisme per  tal  d’aconseguir  la  igualtat.  A Berlín  van

Lleida, p.13. 
64 G. ARRIGHI; T.K. HOPKINS: I. WALLERSTEIN: Movimientos antisistémicos, Ediciones Akal, Madrid, 1999, p. 

103. 
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Imatge 9. Una de les protestes del Maig francès. Fotografia de Henri 
Cartier-Bresson (1908-2004).



prendre com a exemple el Maig francès i els estudiants es van mobilitzar per protestar contra la

guerra del Vietnam i les estructures conservadores de la República Federal Alemanya. 

Tots aquests fets són històrics i un exemple per a les mobilitzacions actuals, que funcionen amb el

mateix  format.  Cal  destacar  que,  a  diferència  de  la  fotografia  de  guerra,  en  la  fotografia  de

moviments socials s’identifica la col·lectivitat d’aquest tipus de moviments, és a dir, es plasma el

sentiment de pertinença grupal. En la fotografia de guerra tots tenim present imatges icòniques com

la de la nena del Napalm de la Guerra del Vietnam, en canvi en la fotografia de moviments socials

no hi ha protagonistes tan identificats perquè la col·lectivitat passa per damunt de la individualitat. 

Tots aquests col·lectius, o gran part d’ells, donen molta importància als elements identitaris com els

himnes, les pancartes i el vestuari. Pel que fa a les pancartes, els permet expressar la seva indignació

i que, gràcies al missatge escrit, arribi a tot arreu. Ara bé, per a la imatge, i fotògraf, també és

important poder comptar amb les pancartes, ja que facilitarà la seva funció informativa. Moltes

fotografies de moviments socials se centren en els disturbis i sense el text – tant peu de foto, titular,

cos de la notícia i/o text de les pancartes – és difícil contextualitzar els fets. 
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Imatge 9. Fotografia icònica de la Primavera de Praga de Josef Koudelka (1938).



Per  visualitzar-ho,  a  continuació  us  exposarem dues  imatges  del  Maig  francès.  En  la  primera

fotografia es poden observar diversos cartells, els quals et situen mínimament en el context, sabent

per l’idioma que és a França i, per les sigles G.G.T, que és un moviment obrer. Per altra banda, en la

segona imatge no hi ha cap classe de pancarta ni símbol que faciliti informació, es limita a exposar

el disturbi. 
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Imatge 10. Els sindicats obrers van formar part del Maig francès del 68.  Fotografia 
anònima sota el nom de l'agència AFP (1968).

Imatge 11. Disturbis durant el Maig francès del 68. Fotografia anònima sota el nom de 
l’agència AFP (1968).



Arribats aquest punt, podem afirmar que molts fotoperiodistes han estat testimoni de crisis socials

que s'han encarregat de capturar i fer arribar a la gent. Es podria dir que la fotografia de premsa

evoluciona junt amb els conflictes bèl·lics, els moviments socials i les crisis humanitàries. És així

com els fotoperiodistes fa dècades que capten imatges de caràcter informatiu posant en risc les

seves vides i sobrevivint a les demandes dels mitjans.  

2.3 El fotoperiodisme del segle XXI i la revolució digital

En ple s.XXI milers de reporters gràfics segueixen recorrent el món immortalitzant fets històrics en

imatges. La reportera internacional  espanyola Mónica García Prieto va definir els fotoperiodistes

actuals:

«Pertenecemos a una nueva generación de periodistas y no nos interesa la fama ni la gloria

sino la vida, la denuncia, el periodismo en estado puro»65.

Tot  i  això,  encara  han  de  conviure  amb  els  interessos  de  la  propaganda,  com  destacàvem

anteriorment.. És per això que molts fotoperiodistes acaben autocensurant-se, ja que han d’adaptar-

se als requeriments de l’empresa de comunicació que els paga. 

Per altra banda, aquest nou segle denominat com "l’era digital" ha comportat noves fórmules de

comunicació i,  consegüentment,  canvis profunds en la manera de treballar en el  periodisme. El

fotoperiodista actual du a terme la seva feina en un panorama constantment canviant i caracteritzat

per la crisi de la premsa en paper. Tanmateix, fins al moment la premsa s’alimentava dels mateixos

fotògrafs del mitjà, de fotoperiodistes  free-lance,  de les agències o dels gabinets de comunicació.

Però  les  innovacions  dels  dispositius  mòbils  i  l’aparició  de  les  xarxes  socials,  com   Twitter,

Facebook, Instagram i Flickr, han canviat el paradigma. Les empreses de comunicació veuen més

rendible estalviar-se la mà d’obra i aprofitar les imatges cedides per ciutadans. Els antics "herois"

del reporterisme han començat a ser substituïts per treballadors anònims66. 

El contingut ha passat a ser compartit a través de les xarxes socials i això esdevé una competència

directa  per  als  fotoperiodistes.  S’ha  originat  un  nou  gènere  fotoperiodístic  en  l’era  digital,  el

"fotoperiodisme ciutadà"67. Altrament, les xarxes socials són la nova via de denúncia dels ciutadans,

que els permet ser crítics i mostrar la realitat que els mitjans no publicarien estant controlats per

empreses i subvencions, pocs se'n salven i ser crític els tanca portes.  

65 F. OLMEDA: Ídem, p. 204.
66 F. OLMEDA: Ídem, p. 205.
67 E. ALCAIDE: Fotoperiodismo 3.0, Libros.com, 2017.
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Per altra banda, la pressa per part dels mitjans de comunicació per ser el primer a publicar, ha

contribuït a l’apropiació indeguda d’imatges a través de les xarxes socials, que consegüentment,

fins i tot, comporta la no verificació de les imatges publicades. Per evitar això, a principis del segle

XXI es  van crear  agències  de  fotoperiodisme ciutadà,  les  quals  s’encarreguen  de  verificar  les

imatges, editar-les i  vendre-les als mitjans tradicionals. Omplint així les portades de fotografies

fetes per "reporters ciutadans" a través d’agències com Citizenside o  Broadfy. Podríem denunciar

que un mitjà de comunicació hauria de valorar molt més una imatge feta per un professional que per

un aficionat que es trobava als llocs dels fets, però com manifesta Albert García, fotoperiodista

entrevistat d’El Pais: «en cas que es produeixi un fet noticiable i no hi hagi cap fotoperiodista en el

lloc de l’escena, trobo adient que un ciutadà ho fotografiï, el dret a la informació segueix vigent

encara que no sigui per part d’un professional. [...]»68. Així doncs, el naixement d’aquests nous

reporters no hauria d’afectar als veritables reporters gràfics si realment els mitjans només recorren a

imatges ciutadanes quan el fotoperiodista no pot arribar als successos inesperats. Ara bé, no poden

ser considerats fotoperiodistes, la informació requereix ser contextualitzada per fer arribar a la gent

missatges útils i intel·ligibles, és per això que, a diferència d’un fotògraf espontani, un professional

de  la  informació  té  les  habilitats  suficients  per  oferir  aquest  principi  de  contextualització.  Els

periodistes  ciutadans no  substituiran  als  professionals  –  des  d’una  perspectiva  esperançadora  –

perquè tot i que les condicions de treball han canviat, la funció social del fotoperiodista segueix

vigent. 

2.3.1 El fotoperiodisme tradicional en risc

Vist  l’exposat  anteriorment,  podríem  parlar  d’un  nou  fotoperiodisme  i/o  de  la  crisi  del

fotoperiodisme tradicional? Professionals i teòrics de la fotografia confirmen que des de la dècada

dels  noranta  ens  trobem immersos  en  una  nova  era  per  a  la  fotografia,  la  qual  trenca  amb la

concepció més tradicional d’aquesta, i denominen aquest nou període com la "postfotografia"69. Ja

hem vist que la digitalització ha marcat un abans i un després en el món del fotoperiodisme, així

com  en  molts  altres  àmbits.  La  suma  de  digitalització  i  globalització  ha  facilitat  l'obtenció  i

disponibilitat de fotografies amb valor informatiu, així com l'ús de tècniques d'edició d'imatges més

sofisticades. Actualment és més difícil destacar en un món on hi ha milers de ciutadans que, sense

adonar-se'n, es converteixen en reporters gràfics gràcies a la difusió digital  on line.  En ple segle

XXI gairebé tothom té una càmera al seu abast i coneixements mínims sobre com s’ha de fer una

fotografia, però així com qui aprèn a escriure és capaç de produir un text, amb la fotografia no

68 Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 

69  H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 68.  
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succeeix el mateix, no tothom sap desxifrar una imatge. Aquest és un dels motius pels quals estem

constantment envoltats d’imatges redundants, i el fotògraf es troba amb el repte de no caure en la

redundància amb fotografies vertaderament informatives.  

El  desenvolupament  de la  nova tecnologia  també ha canviat  la  manera  de  treballar,  tant  per  a

fotoperiodistes com als periodistes que es troben a la redacció. La premsa diària compta amb editors

gràfics o caps de fotografia que s’encarreguen d’informar els fotoperiodistes del lloc on han d’anar

a  fotografiar  i  que  aquestes  fotografies  arribin  a  l’hora.  Per  més  inri,  hi  ha  publicacions  que

treballen sense la figura de l’editor gràfic i aquesta tasca s’acaba fent des de les redaccions per

persones  sense experiència  en  el  tractament  de les  imatges.  Així  doncs,  tal  com va  manifestar

McLuhan en el seu capítol  El mitjà és el missatge70, els mitjans de comunicació transformen el

missatge de les fotografies. No és el fotògraf qui tindrà el grau més alt de decisió sobre la fotografia

publicada. 

Constantment hi ha un menyspreu cap a les imatges – i, per tant, cap als fotoperiodistes – per gran

part del periodisme escrit; ho evidencia l'absència de firmes o, en cas que hi siguin, les firmes en

lletra  minúscula.  Per  altra  banda,  el  dret  d'autoria  s'està  veient  amenaçat;  les  xarxes  socials,  i

Internet en la seva totalitat, faciliten que tercers utilitzin les fotografies lliurement. En paraules de

Baeza,  «la  defensa del  dret  d'autoria  no és només una reivindicació corporativa,  és  la  garantia

d'imatges lliures i de qualitat en la premsa»71. Per altra banda, no es dona prou pes a les imatges, es

recorre a imatges d'arxiu per tal de no haver de comptar amb el fotògraf o, com ja hem comentat, a

qualsevol  imatge  feta  amb  un  dispositiu  mòbil  per  un  ciutadà  corrent.  Un  cas  recent  que  ho

exemplifica ha estat protagonitzat pel periodista Ferran Moreno de TV3. Durant la crisi de la Covid-

19 Moreno va fer un tweet demanant a tots els seus seguidors que li fessin arribar material escrit o

audiovisual, destacant que només podrien utilitzar una fotografia. La fotoperiodista catalana Sira

Esclasans va denunciar els fets responent-li el tweet. 

Així doncs, la revolució digital ha contribuït a l’auge de demanda de fotoperiodistes free-lance i el

domini de les agències d’informació. 

«Actualmente, las revistas suelen enviar a un solo periodista y utilizar fotos de archivo o de

agencia después de tener el texto o le compran una serie de imágenes a un fotógrafo y le

piden al periodista que construya un reportaje alrededor de ellas, a menudo simplemente

70  L. STRATE: “El medio y el mensaje de McLuhan”, Infoamérica, núm 7-8, 2012, p.62.
71  P. BAEZA: Ídem, p.59.
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preguntándole al mismo fotógrafo. La consecuencia es inevitable: o es débil el texto o lo son

las imágenes»72. 

2.3.1.1 Els fotoperiodistes free-lance

El retrocés de les condicions laborals, els avenços tecnològics i la crisi econòmica del 2008, ha

contribuït a l’augment dels periodistes autònoms, és a dir, periodistes sense contracte que cobren a

peça. Les empreses tenen uns nivells de facturació baixos i se’ls fa costa amunt comptar amb grans

plantilles de treballadors, i finalment acaben confiant en la feina de col·laboradors. 

Per il·lustrar-ho ens basem en l’Informe Anual de la Profesión Periodística 201973 de la Asociación

de la Prensa de Madrid. La xifra de periodistes en l’atur va créixer un 2,6% l’any 2019, tot i que

Luis Palacio, director de l’informe, va manifestar que «hay más periodistas en paro de los que

refleja el Informe [...]». Mentre que l’atur augmenta, el nombre de periodistes també ho fa. L’any

2018  es  van  graduar  a  Espanya  un  total  de  6.401  estudiants  de  Periodisme  i  Comunicació

Audiovisual. És per això que molts periodistes acaben treballant com a  free-lance. Pel que fa al

mitjà de comunicació, els resulta molt més econòmic comptar amb periodistes  free-lance, ja que

s’externalitzen els continguts i no és necessari un contracte. 

72 M. LEGUINECHE Y G. SÁNCHEZ: Los Ojos de la guerra, Barcelona, Debolsillo, 2001, p. 489-490. Citat a H. 
DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 59.  

73 <<Informe de la Profesión Periodística 2019: Aumenta un 2,6% el paro de los periodistas, tras seis años de caída>>.
Asociación  de  la  Prensa  de  Madrid  (APM).  24-04-2020.  <https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-
profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/>  
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«¿Así que ha sido la crisis la que nos ha hecho mirar, como colectivo, al ‘freelancismo’? Sí,

en parte. Porque nos habíamos acostumbrado a vivir tranquilos, con una nómina a fin de

mes,  con ingresos  asegurados  y sumando antigüedad dentro  de  la  redacción.  Hasta  nos

gustaba lo de tener la pata atada a la mesa, pisar la calle sólo para llegar e irnos y ‘escribir’

(léase retocar teletipos’) sobre cosas que suceden en lugares a miles de kilómetros, en los

que nunca hemos estado y de los que apenas nada sabemos»74. 

Això du a un periodista a assumir riscos que no es trobaria si fos un treballador fixe. No tenir clients

als qui vendre el contingut, pagar abans de cobrar per haver d’elaborar les històries, etc. Altrament,

en la manera de treballar no hi ha gaires diferències,  tot  i  que sí que és imprescindible que el

professional free-lance s’autogestioni els temps de treball i, sobretot, tingui iniciativa pròpia.

Per altra banda, els estudis sobre aquesta figura professional són escassos, possiblement un dels

motius és la dificultat que suposa el recompte d’aquest tipus de treballadors, ja que no existeix una

xifra oficial. A més, aquest tipus de professionals estan sotmesos al pagament d’impostos elevats, és

per això que en moltes ocasions no es declaren com a tal. 

Però  cal  ser  optimistes  i  considerar  que  si  ser  free-lance  dona  inseguretat,  també  pot  aportar

aspectes positius. Aquest ja no serà reconegut gràcies al mitjà pel qual treballa, sinó que comptarà

amb la seva pròpia firma. Els free-lance, a més, són l’última garantia d'independència en la premsa;

els fotògrafs i fotògrafes free-lance són testimonis d'una realitat que no és condicionada pels grans

grups periodístics. 

En aquest context, amb les eines que ofereix Internet per posicionar-se dins el mercat, la figura del

free-lance cada cop és més popular. No obstant això, és necessària la intervenció d’una associació o

quelcom similar per defensar la figura del professional de la comunicació que treballa de manera

"lliure". Aquest és el propòsit de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (PROCOM),

presidida  per  Salvador  Molina,  periodista  free-lance i  analista  econòmic,  que  va  detectar  la

necessitat d’un defensor dels professionals independents:

«Decidimos poner en práctica lo  que suele ser una queja habitual  de muchos freelance:

somos ciudadanos de segunda antes muchos medios de comunicación, algunas entidades

públicas y privadas que nos niegan el  acceso a la información, y también dentro de las

asociaciones profesionales más habituales donde el acceso va ligado al  medio en el  que

trabajas, no considerando la figura del freelance o periodista independiente»75. 

74 B. VENTURA: Diez años de periodismo digital en España desde el 11M: La Reconversión, Evoca Comunicación e
Imagen, Madrid, 2008, p. 50. 
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A més,  Molina afegeix al  blog  La Retorica  que la  situació és  de precarietat,  ja  que en moltes

ocasions es paga ben poc o, fins i tot, no es paga. PROCOM ja representa a 11.500 professionals de

la comunicació a nivell espanyol76.  

Mireia Comas, fotoperiodista col·laboradora del Diari de Sabadell i El Nacional, ho corrobora i ens

explica que «com a col·laboradora no es pot viure del fotoperiodisme, jo em guanyo la vida fent

fotografies familiars». «Perquè et facis una idea,  El Nacional  em paga 54 € per jornada, però si

comptes l’IRPF i el que es resta per ser autònoma, doncs si he treballat vint dies tan sols cobraré

uns 600 € mensuals  [...]. Al final acabo treballant en el món del fotoperiodisme perquè realment

m’agrada i no per guanyar-me la vida»77, afegeix Mireia. 

Afortunadament,  els  fotoperiodistes free-lance  s’han  anat  guanyant  el  reconeixement  fora  dels

mitjans. L’edició de llibres de fotografia, les exposicions en galeries i els concursos que premien

l’excel·lència fotogràfica, són ara els nous canals de difusió per a molts fotoperiodistes. 

Amb tot  això,  el  juny  de  2018  el  Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya va  denunciar  amb un

comunicat oficial la situació en què es troba el fotoperiodisme actual, denunciat que cada cop hi ha

menys fotoperiodistes en plantilla i que en canvi molts mitjans abusen dels falsos autònoms en frau

de llei: 

«Aquesta  situació fa temps que es  produeix però s’ha evidenciat  encara més arran dels

darrers Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) que hi ha hagut a diversos mitjans o,

simplement, acomiadament a la secció de fotografia»78. 

Segons dades del comunicat oficial, i tenint en compte que data del 2018, Catalunya compta amb

vuit diaris – quatre en paper i quatre més que són exclusivament digitals – sense fotoperiodistes en

plantilla. Molts fotògrafs de plantilla han acabat convertint-se en autònoms però que ho són en frau

de llei perquè són falsos col·laboradors. Aquest és el cas d’Albert García, que forma part de la

plantilla  d’El País  però manifesta que «realment, el meu company fotògraf i jo, formem part de

l’equip perquè treballem constantment com si estiguéssim en plantilla, tot i que legalment no perquè

som autònoms, o millor dit uns falsos autònoms en tota regla. A més, existeix un contracte en què

m’obliguen a tenir una certa exclusivitat amb el mitjà i no trair-los treballant per altres mitjans»79.

75 <<El periodista freelance, ¿una profesión con futuro?>> . La Retórica, por un periodismo independiente. 25-04-
2020. <https://bloglaretorica.wordpress.com/2014/03/14/el-periodista-freelance-un-profesion-con-futuro/>

76 <<¿Quiénes  son  ProCom?>>.  Asociación  de  Profesionales  de  la  Comunicación:  ProCom.  25-04-2020.
<http://profesionalesdelacomunicacion.es/?page_id=19>

77 Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
78 <<Els mitjans menyspreen la fotografia i degraden el fotoperiodisme>>. Sindicat de Periodistes de Catalunya. 28-

04-2020.<https://www.sindicatperiodistes.cat/content/els-mitjans-menyspreen-la-fotografia-i-degraden-el-
fotoperiodisme>

79 Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
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Per altra banda, hi ha mitjans que directament prescindeixen d’aquests professionals i encarreguen

al professional de redacció la tasca de fotografiar. 

«Molts mitjans pressionen fins al xantatge – amb l’amenaça de la pèrdua del lloc de treball –

a redactors i redactores que es neguin a fer fotografies i aquesta és una pràctica que va en

detriment de la qualitat de la informació»80. 

Un mes abans del comunicat oficial de l’SPC, el 15 de maig de 2018, un total de 571 fotoperiodistes

de l’Estat van signar l’article O qualitat o res publicat a la secció Carta Oberta de Report.cat. 

«Les empreses, preocupades només per omplir el rectangle en blanc d’una maquetació, estan

acostumant el lector a una informació de baixa qualitat amb una profusió d’imatges planes,

sense lectures profundes ni qualitat estètica, sense intenció ni valor periodístic, que atempten

contra el dret a la informació. Som, doncs, enmig d’un empobriment informatiu que, a la

llarga, es paga. Perquè el futur del periodisme depèn de la credibilitat dels continguts, que va

de la mà de la qualitat. Credibilitat i qualitat, dues paraules clau»81. 

En  l’article  també  es  posa  de  manifest  que  molts  fotoperiodistes  s’estan  rendint  i  deixant  la

professió. N’és l’exemple Ryan Kelly, qui deixà la professió després de guanyar un Premi Pulitzer

per  capturar  el  moment  en  què  un  cotxe  arrasava  amb uns  manifestants  oposats  al  míting  de

nacionalistes blancs realitzat a Charlottesville, Virginia, l’agost de 2017; «ha deixat la professió,

cansat de l’estrès, els horaris extenuants i uns salaris a la baixa»82. 

Enfront aquest panorama, la Federación Internacional de Periodistas treballa junt amb les seves

organitzacions afiliades per83: 

1. Assegurar contractes i preus fixos. 

2. Posar fi els abusos i la precarietat laboral. 

3. Defensar els drets d’autor. 

4. Oferir programes de formació.

5. Defensar estàndards professionals. 

6. Desafiar el treball gratuït i les condicions de treball indignes. 

80 <<Els mitjans menyspreen la fotografia i degraden el fotoperiodisme>>.  Ídem. 
81 <<O qualitat o res>>.  Report.cat Setmanari d’anàlisi de periodisme i comunicació. 28-04-2020.  

<https://www.report.cat/fotoperiodisme-qualitat-cat/>
82 <<O qualitat o res>>. Ídem. 
83 <<Derechos de los traductores autónomos. Derechos de periodistas freelancers>>. Federación Internacional de 

Periodistas. 12-05-2020. <https://www.ifj.org/es/que/derechos-de-los-y-las-trabajadores/derechos-de-periodistas-
freelancers.html>
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7. Ajudar que els professionals free-lance formin i/o s’uneixin a un sindicat. 

En la Carta de Derechos de la FIP es defensa el dret dels professionals free-lance d’estar protegit

per  la  Seguretat  Social  en  aspectes  de  malaltia,  jubilació,  atur  i  maternitat/paternitat  i,  per

descomptat, també es manifesta el dret de ser tractat com un treballador més: 

«Todo freelance tiene derecho a un trato no discrimintario y a recibir salarios dignos que no

pongan en peligro los puestos del personal de plantilla, porque se ofrezca mano de obra

barata. Esto incluye el derecho a tener, cuando se les asignen misiones peligrosas, la misma

formación, seguros y sistemas de protección y seguridad que el resto de los empleados que

tienen asignadas las mismas misiones»84. 

En  definitiva,  la  història  del  fotoperiodisme  es  va  construint  dia  a  dia,  està  en  constant

transformació i és una història amb un futur obert poc predictible – o millor no predir-lo –. 

CAPÍTOL III: APROXIMACIÓ ÈTICA  AL

FOTOPERIODISME OCCIDENTAL

3.1 Els filòsofs grecs, els pares de l’ètica occidental 

Per arribar a entendre què és l’ètica, cal reflexionar a partir de "l’ètica clàssica" que ens van deixar

els filòsofs grecs, i pares de l’ètica occidental, dels segles V i IV aC. La filosofia era la manera de

conèixer  el  món  (el  saber)  i  consegüentment  poder  indagar  sobre  com hem de  comportar-nos

(l’ètica) els éssers humans enfront aquest món. Així doncs, l’ètica clàssica no és un decàleg de

normes sinó que és un procés de creació d'hàbits per finalment poder viure en societat.

Fou Aristòtil, junt amb Plató, el primer en parlar de l’ètica, però ens centrarem en les reflexions

d’Aristòtil, que planteja quelcom més pragmàtic. Segons les afirmacions del filòsof grec en  l’obra

que va escriure per al seu fill,  Ética a Nicómaco85,  no hi ha finalitats,  o maneres d’actuar,  que

puguin ser considerades les millors  en la seva totalitat, sinó que l'ètica i la manera de viure ens

l'anem construint  i  dependrà  de  les  circumstàncies  i  dels  interessos  del  moment.  En  el  sentit

etimològic, l’ètica ens remet a la moralitat de l’home, la qual es va construint a partir d’una sèrie

d’actes que acaben convertint-se en hàbits i aquests donen lloc a una personalitat moral. 

84 <<Derechos de los traductores autónomos. Derechos de periodistas freelancers. Carta de derechos>>. Federación 
Internacional de Periodistas. 12-05-2020. <https://www.ifj.org/es/que/derechos-de-los-y-las-trabajadores/derechos-
de-periodistas-freelancers.html>

85 ARISTÓTELES:  Ética  a  Nicómaco.  Bilingüe.  Traducción  María  Araujo  y  Julián  Marías,  Clásicos  Políticos,
Madrid, 1999. 
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Així doncs, la moral de la professió fotoperiodística s’anirà construint en base als seus actes davant

la representació de la realitat. L’ètica del fotoperiodisme, i de qualsevol professió, quedarà exposada

en el seu propi codi deontològic, el qual marcarà els valors i les virtuts estipulades pels diferents

agents implicats. 

En un sentit etimològic, "deontologia" també té els seus orígens en la filosofia grega. Deon, dentos

significa deure, el que és necessari, obligació i  logia coneixement, estudi. En paraules d’Ernesto

Villanueva, doctor en dret i doctor en comunicació pública, «deontologia, per tant, és el conjunt de

principis ètics assumits voluntàriament pels que professen el periodisme, per raons d’integritat, de

professionalisme i de responsabilitat social. La deontologia periodística implica per al periodista un

compromís d’identitat amb el paper que juga en la vida social, una percepció amplia del valor que té

la  informació  com a  ingredient  de  primera  importància  par  traduir  en  fets  concrets  la  idea  de

democràcia»86.

Però  fou  el  filòsof  anglès  Jeremy Bentham qui  va  utilitzar-lo  per  primer  cop en  la  seva  obra

Deontología o ciencia de la moral. Per a Bentham la base de la deontologia ha de basar-se en

proporcionar  el  major  benestar  possible,  en canvi,  per  a  Immanuel  Kant la  deontologia és  una

ciència dels imperatius categòrics en què la fi no justifica els mitjans87. Després de tot un període en

que a Occident hi domina la moral cristiana, Kant busca uns principis ètics universals i es posiciona

en els valors absoluts basats en la raó humana. Per tant, seguint les afirmacions de Kant, la veritable

ètica no ha de dependre de les circumstàncies ni dels interessos, sinó que ha de basar-se en aquesta

raó  pura.  Molts  dels  principis  deontològics  del  periodisme  van  lligats  als  drets  humans,  i  la

declaració dels drets humans beu d’Immanuel Kant. 

La deontologia és l’únic camí que existeix en els estats democràtics per a que els periodistes puguin

preservar  les  llibertats  d’expressió i  d’informació  al  servei  de la  societat  –  sosté  Villanueva –,

tanmateix la deontologia es materialitza i apareixen els  codis deontològics. En tot cas, «el codi

deontològic  abstreu  els  valors  ètics  voluntàriament  acceptats  per  un  gremi  professional  i  els

transforma en normes de conducta obligatòries per als subjectes a l'ordenament deontològic»88. 

Cal insistir en que la llibertat d’expressió és un dret fonamental. Al segle XIX, junt amb John Stuart

Mill (1806 – 1873) i la post revolució industrial, neix el moviment utilitarista i el pensament liberal.

Acostumats als  règims absolutistes,  alerten que la  democràcia  no és  garantia  de respecte  de la

llibertat individual. Podríem afirmar que el nostre sistema legal beu de Mill. El filòsof anglès va

86 E. VILLANUEVA: Deontología informativa. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo, Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, 2002, p. 10. (la traducció és nostra). 

87 E. VILLANUEVA: Ídem, p. 11. 
88 E. VILLANUEVA: Ídem, p. 12. (la traducció és nostra). 
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posar èmfasi en el debat entre la llibertat d’expressió i la intervenció de l’estat, qüestionant així fins

quin  punt  és  legítim  que  l’estat  coarti  la  llibertat  individual.  Com a  llibertats  fonamentals  de

l’individu es destaquen la llibertat de pensament, opinió, associació i expressió. Mill defensa que si

no  s’admet  la  llibertat  d’expressió,  el  progrés  i  els  debats  es  veuran  limitats;  molts  cops  cal

equivocar-se per avançar, i debatre per mantenir el múscul del pensament. 

Tot i això, Mill admet la intervenció de l’estat o del propi col·lectiu social quan actes d’una persona

afecten a la llibertat d’un altre. Entre la llibertat individual total i la intervenció de l’estat, existeix

un espai  de regulació social  – autoregulació i  codis deontològics  – que pot  fer  innecessària  la

intervenció de l’estat. En definitiva, el nostre sistema legal beu de Mill. 

Altrament, trobem les normes jurídiques imposades des de l’exterior de la professió i establertes pel

dret.  Victòria Camps,  catedràtica  d’Ètica  a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  exposa  la

frontera entre ètica i àmbit jurídic: 

«La tarea de la ética no es descualificar o afear la conducta del otro, sino, por el contrario,

examinar y relativizar las propias acciones. A diferencia del derecho, la ética es autónoma,

apela a la conciencia de cada uno y no es coactiva en el sentido de que pueda imponer una

pena o un castigo al infractor. El papel que le es dado ejercer a la ética en las sociedades

liberales o en los Estados de derechos no es el de sustituir a la ley, sino más bien el de

ayudar a su justo cumplimiento y aplicación. La ética nos habla, en efecto, de unas normas

que no son leyes, de una responsabilidad que no es la jurídica, de un control que  no es

heterónomo sino autónomo»89.

Al cap i a la fi un sistema legal és una construcció de normes de convivència recolzades per l'estat.

Darrere de  tota lleia o sistema legal hi ha una concepció ètica. Qualsevol regulació parteix d'una

concepció ètica, filosòfica o ideològica. 

3.2 L’autoregulació

Com s’ha donat a entendre anteriorment, a diferència de la legislació, l’autoregulació és imposada

per la mateixa professió. És necessari que, per poder oferir un bon servei informatiu, els mitjans de

comunicació utilitzin mecanismes d’autoregulació que assegurin uns estàndards de qualitat en la

professió, a més de ser una guia per als professionals com, per exemple, els codis deontològics,

formulats des d’una perspectiva ètica. Dit això, amb els codis es busca salvaguardar l’autonomia

professional i evitar la intervenció de l’Estat. 

89 R. DURAND: El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas,
Ediciones Universidad Salamanca, 1998, p. 133. 
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No  obstant,  l’autoregulació  suposa  un  debat  entre  defensors  i  els  crítics  dels  mecanismes

autoreguladors. El teòric Gilles Lipovetsky ens adverteix que: 

«Sea como fuere, la ética de los media está a la orden del día: cuanta más presión hay sobre

las  tasas  de  audiencia,  más  se  esgrimen  las  exigencias  deontológicas;  cuanto  más  peso

toman las consideraciones económicas, más resurge la problemática de la honestidad y el

respeto al público; cuanto más reestructurada es la información por el directo, más gana en

vigor la interrogación sobre la verdad y la responsabilidad periodística; cuanto más exhibe

su fuerza el “cuarto poder”, más debates hay sobre las nuevas fronteras del deber de verdad

y de los límites legítimos de la libertad de expresión»90. 

Seguint  les reflexions del periodista  català  Salvador Alsius,  tot  codi  deontològic comptarà amb

quatre principis bàsics, cadascun dels quals és «un contenidor d’una sèrie de temes que formen un

segon nivell de classificació i que, considerats conjuntament, cobreixen amb pretensions d’integritat

tots els problemes de la deontologia periodística»91: 

1. Principi de veritat 

La tasca dels periodistes és oferir un relat verídic del fets. La idea de veritat la trobem en termes

d’expressió,  però també en el mètode d’obtenció de la informació. També s’inclou el debat de la

frontera entre opinió i informació, esmentada en uns punts anteriors, per veure si quelcom està

subjecte o no al judici de veritat. 

2. Principi de justícia 

Una de les funcions del periodista és contribuir a que el món sigui més just, així com visibilitzar

problemes amb  poca  repercussió  públic,  donar  veu  a  col·lectius,  etc.  Els  codis  dels  països

occidentals i d’Amèrica Llatina, tenen moltes diferències. En els nostres codis apareix  quelcom

relacionat amb la justícia, però en general, a la tradició liberal no s’exigeix al periodista que sigui

un justicier. Se li demana que  sigui testimoni de l’actualitat però sense una exigència d’especial

atenció a col·lectius desafavorits. En canvi, als països en desenvolupament sí que se’ls demana un

compromís amb la justícia social. 

3. Principi de llibertat

90 H. AZNAR: Ética y periodismo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 59-60. Citat a H. DOMÉNECH FABREGAT: Ídem, p.
164.
91 S. ALSIUS: Codis ètics del periodisme televisiu, Editorial Pòrtic, 1999, p. 30. Citat a C. PONT I SORRIBES: 
Comunicació i crisi. La gestió de la comunicació pública en episodis d’emergència, Editorial UOC, Barcelona, 2009, p.
77. 
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La pràctica professional ha de partir de la llibertat del periodista. El periodista, seguint els criteris

professionals, ha de tenir dret a actuar lliure de pressions, polítiques  i de la pròpia empresa.  No

obstant, també ha de respectar la llibertat de les fonts, és a dir, l’off the record, que fa referència a

aquelles  declaracions  que  no  són  utilitzades  de  manera  directa,  i  el  secret  professional,  que

consisteix en fer  servir  la  informació però sense  esmentar  la  font  no revelar-la  a  cap autoritat

judicial o altres. A nivell europeu, el 23 d’octubre de 2019 es va aprovar la Directiva relativa a la

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, en la qual es

posa de manifest la seguretat dels denunciats: 

«En  especial,  los  denunciantes  constituyen  fuentes  importantes  para  los  periodistas  de

investigación.  Ofrecer  una  protección  efectiva  a  los  denunciantes  frente  a  represalias

aumenta la seguridad jurídica de los denunciantes potenciales y de esta forma incentiva que

se  informe sobre  infracciones  también  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  A este

respecto, la protección de los denunciantes como fuente de informaciones periodísticas es

crucial  para  salvaguardar  la  función  de  guardián  que  el  periodismo  de  investigación

desempeña en las sociedades democráticas»92. 

4. Principi de responsabilitat 

Fa referència a la responsabilitat del periodista envers la societat. La creença en la responsabilitat ha

dut  a  la  creació de codis i  recomanacions per  al  tractament  de determinats  temes,  així  com la

transmissió d’estereotips, tractaments de temes sensibles, etc. 

Amb tot plegat es vetlla pels següents barems, el quals poden servir per mesurar la qualitat del

periodisme: 

Construcció de la veritat. El bon periodisme ha de compartir una visió de la realitat, és a

dir, ser veraç. 

Creació d’esfera pública.  Els mitjans de comunicació, i periodistes, han de fer arribar la

informació de i a tots els grups socials i que aquests puguin participar en el debat social. Hi

ha  d’haver  esferes  públiques  on  s’exposin  els  interessos  i  demandes  socials  per  acabar

elevant-les al poder polític. 

Eina per a la participació en el debat públic. El periodisme ha de ser una eina perquè tot

ciutadà tingui informació i pugui participar en el debat públic. 

92 BOE: “DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  relativa a la protección 
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ”, de 23 de octubre de 2019, p. 9. 
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Construcció  de  consensos.  Els  mitjans  de  comunicació  no  haurien  de  contribuir  a  la

polarització social. 

Control  del  poder.  Els  mitjans  han  d’estar  pendents  de  com actua  el  poder  –  polític,

econòmic, judicial, etc. – per mantenir a la ciutadania informada. 

Lluita  de  classes.  Els  mitjans  han d’expressar  els  conflictes  de  classe  que  hi  ha  en  la

societat. 

Defensa  dels  desfavorits. Els  periodistes  han  de  donar  veu  als  que  els  falta.  S’ha  de

documentar com viuen els grups desfavorits per arribar a compensar les desigualtats.

3.3 La regulació del periodisme a Espanya 

Certament,  el  col·lectiu  de  periodistes  compta  amb una llarga  llista  de  codis  deontològics  que

regeixen la professió, des de codis internacionals, a d’altres més específics que aproven els col·legis

de periodistes o els mitjans de comunicació. Per tant, tot periodista, d’una manera o altra, tindrà

unes normes a seguir i respectar. Aquestes normes poden ser imposades de manera legislativa, o bé

autoimposades per la mateixa  professió a través d’una perspectiva ètica.

3.3.1 Normatives de l’Estat

Des de l’Estat, s’imposen lleis que limiten les accions de la professió, o que la incumbeixen. El pare

del  pensament  liberal, John Stuart  Mill,  ja  parlava  d’aquesta  intervenció.  Gran  part  del  nostre

sistema legal, especialment pel que fa a la comunicació, beu molt de Mill. Segons Mill, la limitació

per part de l’Estat acaba resultant en la limitació del progrés. Tot i això, les normatives de l’Estat

segueixen vigents. 

En el present subapartat, ens proposem exposar la legislació de l’Estat espanyol amb el propòsit de

revisar  les  lleis  que  regulen  la  professió  periodística  i  que,  en  efecte,  també  s’apliquen  al

fotoperiodisme. Creiem que el més adient és revisar La Constitución Española de 1978 i algunes de

les seves lleis orgàniques referents a la professió. 

Així doncs, l’article 20 de la Constitució, i en referencia a l’article 19 de la Declaració Universal

dels Drets Humans, celebrada a París el 10 de desembre de 1948, reconeix el dret a la informació.

Així ho exposa la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye

el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
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opiniones,  y  el  de  difundirlas,  sin  limitación  de  fronteras,  por  cualquier  medio  de

expresión»93.

Per altra banda, el número 1 de l’article 20 de la Constitució manifesta que: 

«Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas

y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [...] Se

reconoce  y  protege  el  derecho  a  comunicar  y  recibir  libremente  información  veraz  por

cualquier medio de difusión.  La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al

secreto profesional en el ejercicio de estas libertades»94.

No obstant, en el número 4 del mateix article de la Constitució, s’exposen una sèrie de límits que

protegeixen la dignitat individual: 

«Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en

los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». 

Així doncs, podem afirmar que la feina del periodista queda limitada pels drets del públic. Com bé

resumeix Fabregat en la seva tesi doctoral, i  seguint les indicacions del catedràtic de Filosofia del

Dret de la Universitat de Granda, Modesto Saavedra, els drets del públic es poden classificar en

quatre grans grups, que, a més, ens serviran per descobrir els límits legals amb els que es troben els

fotoperiodistes95: 

1. Dret a la llibertat d’expressió. 

Abans de tot, cal fer una clara distinció entre llibertat d’expressió i dret a la informació. La llibertat

d’expressió  fa  referència  a  exposar  els  pensaments,  idees  i  opinions,  lliurement.  El  dret  a  la

informació és el dret  que té tot ciutadà a rebre informació veraç i,  per tant, fets  i no opinions,

entenent així que donar i rebre informació són drets fonamentals. Però per garantir aquest dret, es

necessari regular la clàusula de consciència i el secret professional. És per això que, com declara

Juan Carlos  I,  rei  d’Espanya,  en  el preàmbul  de  la  LEY ORGÁNICA 2/1997,  de  19  de  junio,

reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información:

93 Naciones Unidas: “La Declaración Universal de Derechos Humanos”, Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 
1948, París. 
94 BOE: “Constitución Española: Sección 1. De los derechos fundamentales  y de las libertades públicas”, núm.311, de 
29 de diciembre de 1978, p. 6. 
95 E. BONETE (coord.): Ética de la información y deontologías del periodismo, Tecnos, Madrid, 1995, p.139. Citat a 

H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 153. 
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«La Constitución Española de 1978 ha introducido en su parte dogmática el reconocmiento

del derecho de los profesionales de la información a la cáusula de conciencia [...]  En este

sentido,  su  articulado  responde  a  la  necesidad  de  otorgar  a  los  profesionales  de  la

información un derecho básico en la medida en que ellos son el factor fundamental en la

producción  de  informaciones.  Su  trabajo  está  presidido  por  un  indudable  componente

intelectual, que ni los poderes públicos ni las empresas de comunicación pueden olvidar. La

información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la

información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de

informaciones  y  noticias  que  son  difundidas  al  margen  del  mandato  constitucional  de

veracidad y pluralismo»96. 

Amb tot això, es detecta un problema en el dret a la llibertat d’expressió - reconegut a la Constitució

en l’article 20.1.a. -. En concordança amb la recent llei orgànica esmentada, que defensa que la

informació no pot ser un producte econòmic, «el problema neix quan la llibertat d’expressió és

absorbida  pels  interessos  econòmics  [...]  tot  i  la  funció  social  amb  la  que  ha  de  complir  la

premsa»97. És per això que als mitjans de comunicació no hauria de prevaldre l’augment dels lectors

per sobre de la informació veraç i, per tant, del periodisme ètic. Lamentablement, és freqüent que

els mitjans tractin la informació com una mercaderia. Així doncs, en moltes ocasions, és la indústria

publicitària qui limita la llibertat d’expressió imposant els seus criteris. 

2. Dret a rebre informació veraç. 

Com ja hem verificat, és un dret reconegut per la Constitució espanyola en el seu article 20. Els

periodistes han de tenir cura i ser conscient de la responsabilitat social que comporta la professió, ja

que gràcies a ells els ciutadans estan informats de l’actualitat social. Publicar informació falsa, i en

aquest cas, una fotografia manipulada pot tenir conseqüències greus. 

La  representació  de  la  realitat  és  un  dels  propòsits  principals  de  la  fotografia  documental  i

periodística.  Aquesta  concepció,  però,  ha  anat  perdent  vigència  amb  el  pas  del  temps.  La

subjectivitat davant l'escena visual i les possibilitats de manipulació de les fotografies fan trontollar

la  visió de la  fotografia  com el  "registre  visual  de la  veritat"98.  El  fotoperiodisme té  una gran

influència en la construcció social de l'imaginari col·lectiu i la gent confia en el refrany "una imatge

val més que mil paraules".  El teòric de la imatge Abraham Moles es refereix a la fotografia com

96 BOE: “LEY ORGÁNICA 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la
información”, núm.147, de 20 de junio de 1997, p. 1. 

97 H. DOMÉNECH FABREGAT: Ídem, p. 153. (la traducció és nostra). 
98 J.P. SOUSA: Ídem, p.15. (la traducció és nostra). 
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aquella  que «és testimoni  de la  exactitud i  auxiliar  de la  veritat  i  que suggereix,  per  tant,  una

credibilitat que és, pot ser, una de les seves essencials armes socials»99. 

És evident que l’objectivitat pura i dura en la fotografia informativa és quelcom utòpic. Des del

primer instant en que el fotoperiodista es situa davant l’escena, s’imposa la seva veritat subjectiva

amb l’enquadre escollit. Si a això se li suma la intervenció del mercat com a censura prèvia i les

mesures imposades per l’Estat, el professional es pot trobar amb barreres per arribar a la veritat

informativa. 

3. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Aquests drets s’exposen en el número 4 de l’article 18 de la Constitució. En cas que s’imputin fets

difamants  i  es  divulguin  públicament,  s’estarà  atemptant  contra  l’honor.  Són  drets  que  solen

despertar una gran alarma social quan es veuen afectats, i sobretot, en el cas de la imatge cal tenir

en compte el dret a la intimitat i a la pròpia imatge. Tal i com s’indica al codi deontològic de la

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE):

«Sin perjuicio de proteger el derecho  de los ciudadanos a estar informados, el periodista

respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que

solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida

privada de una persona sin su previo consentimiento.[…] En el tratamiento informativo de

los  asuntos  en que  medien  elementos  de  dolor  o  aflicción  en las  personas  afectadas,  el

periodista  evitará  la  intromisión  gratuita  y  las  especulaciones  innecesarias  sobre  sus

sentimientos y circunstancias.  […]  Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos

que afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los

menores». 

Tot  treball  fotoperiodístic  haurà de vetllar  per la  integritat  de les  persones i  respectar  el  dret  a

l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 

4. Dret a la pau, la seguretat de l’Estat, la salut i la moral pública.

La Constitució sanciona tot tipus d’informació que atempti contra la pau, la seguretat de l’Estat i la

moral pública, com per exemple, l’apologia del terrorisme o la revelació de secrets oficials que

posin en perill la seguretat nacional. Pel que fa als fotoperiodistes, el punt 23 de l’article 36 de la

Ley Orgánica 4/2015,  de 30 de marzo,  de protección de la  seguridad ciudadana contempla la

limitació de fer fotos de les forces d’autoritat:

99  A.A. MOLES: Ídem., p.30. (la traducció és nostra). 
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«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad

personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una

operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

En aquests casos no preval el dret a la informació, no obstant, «la bona funció social de l’activitat

fotoperiodística suposa la promoció de la varietat d’ofertes, el pluralisme i la riquesa informativa

per a que tot el món pugui satisfer la necessitat d’aquells bens o productes que no té»100. 

3.3.2 Codis deontològics que afecten a Espanya  

En el cas del fotoperiodisme, no es troben codis deontològics exclusivament per aquest àmbit de la

professió, solen ser subapartats, o mencions,  dins els codis de la professió periodística en general.

Es limiten a dir cóm haurien d’actuar els reporters gràfics dins la professió respecte el tractament de

la imatge i els subjectes que hi apareixen. Amb tot, tots aquests documents ètics no fan referència a

casos reals, sinó a com haurien de ser i, per tant, exposen què hauria de ser el correcte per dur a

terme la professió. 

És  per  això,  que  en  el  present  subapartat,  i  el  que  li  pertoca  a  Xile  (3.3.2),  es  realitza  una

interpretació no literal de la normativa deontològica del periodisme a Catalunya i a Xile. Entre les

normes  generals  que  afecten a  tots  els  agents  del  periodisme es  busca  identificar  aquelles  que

puguin  afectar  de  manera  directa  als  fotoperiodistes,  com,  per  exemple,  quan  fa  referència  a

aspectes de la manipulació de la imatge. 

Institució Denominació Data

CODIS DEONTOLÒGICS SUPRANACIONALS

UNESCO Código Internacional de Ética 

Periodística

20/11/1983

Federación Internacional de
Periodistas (FIP)

Carta Ética Mundial Para 

Periodistas

1954
(últim canvi 12/06/2019)

Consejo de Europa Código  Deontológico  Europeo

de la Profesión Periodística

01/07/1993

100 H. DOMÉNECH FABREGAT: Ídem, p. 156.  (la traducció és nostra). 
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CODIS DEONTOLÒGICS NACIONALS

Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE)

Código Deontológico de la 

FAPE

27/11/1993
(últim canvi 22/04/2017)

Col·legi de Periodistes de
Catalunya

Codi  Deontològic.  Declaració
de  principis  de  la  professió
periodística a Catalunya

01/11/1992
(últim canvi 20/11/2013)

3.3.2.1 Codis deontològics supranacionals 

UNESCO

El Código Internacional de Ética Periodística101 és un codi pactat per grups de diferents ideologies

després que la UNESCO ho deixés en mans dels propis professionals de la informació. Tanmateix,

es va aprovar el present codi amb l’autoria de la UNESCO. El codi reuneix deu principis102: 

1. El derecho del pueblo a una información verídica. 

2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva. 

3. La responsabilidad social del periodista.

4. La integridad profesional del periodista. 

5. Acceso y participación del público. 

6. Respeto a la vida privada y a la dignidad del hombre. 

7. Respeto del interés público.

8. Respeto a los valores universales y a la diversidad de culturas.

9. La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada.

10. Promoción de un nuevo orden de la información y comunicación mundial. 

En destaquem els dos primers punts, que fan referencia a la veritat i l’objectivitat de la informació,

aplicables a la imatge informativa:

1. El derecho del pueblo a una información verídica: 

101 És resultat del Fourth Consultative Meeting of International and Regional Organizations of Journalists a París el
20 de novembre de 1983. Van participar: International Organization of Journalists (IOJ), International Federation of
Journalists (IFJ), International Catholic Union of the Press (UCIP), Latin-American Federation of Journalists (FELAP),
Latin-American  Federation of  Press  Workers  (FELATRAP),  Union of  African Journalists  (UJA),  Confederation of
ASEAN Journalists (CAJ). 
102 E. VILLANUEVA: Ídem, p. 23-25. 
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El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por

medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los

diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. 

2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva: 

La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y

auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos

en su contexto adecuado. 

El  concepte  d’“objectivitat”,  arrossega  milers  i  milers  de  debats  al  llarg  de  la  història  del

fotoperiodisme, i de qualsevol professió relacionada amb la informació; per a molts idealistes la

realitat mateixa és capaç d’oferir-nos una visió objectiva, però hi ha d’altres crítics que consideren

que la objectivitat és  pràcticament impossible.  Doménech cita a Arturo Merayo, professor de la

Universidad Pontificia de Salamanca, per donar una visió de la objectivitat informativa: 

«la objetividad es posible en la medida en que podemos acercarnos a ella; es decir, en el

proceso de transmisión de la verdad hay una gradación y se es más objetivo en la medida en

que se alcanza un mayor grado de objetividad. Como ocurre con cualquier bien abstracto, la

imposibilidad  de  alcanzar  totalmente  la  verdad  no  justifica  el  que  se  abandone  la

consecución del mayor de los grados posibles del bien (...) La clave de la objetividad radica

en la eliminación de motivaciones secretas, y en el compromiso»103. 

Tot periodista, ja sigui fotoperiodista o redactor, ha de treballar tenint present que la informació serà

consultada  per  un  públic  d’ideologies  diverses.  Altrament,  la  UNESCO  manifesta  el  dret  del

professional d’aferrar-se a la clàusula de consciència: 

3. La responsabilidad social del periodista:

En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple

producto.  Esto significa que el  periodista comparte la responsabilidad de la información

transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los

medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta

la diversidad de los intereses sociales. 

4. La integridad profesional del periodista:

103 E.  BONETE (coord.):  Ética  de  la  comunicación  audiovisual,  Tecnos, Madrid,  1999,  p.142.  Citat  a  H.
DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 168. 
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El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad.

Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones

o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de

decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado. 

Per altra banda, la UNESCO manté el dret a l’honor dels ciutadans i la diversitat cultural: 

6. Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre:

El  respeto  del  derecho  de  las  personas  a  la  vida  privada  y  a  la  dignidad  humana,  en

conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la

protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación,

la  calumnia,  la  injuria  y  la  insinuación maliciosa,  hacen parte  integrante de las  normas

profesionales del periodista. 

8. Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas: 

El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz,

la  democracia,  los  derechos  del  hombre,  el  progreso  social  y  la  liberación  nacional,  y

respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho

de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o

cultural.  El  periodista  participa  también  activamente  en  las  transformaciones  sociales

orientadas  hacia  una  mejora  democrática de la  sociedad y contribuye,  por  el  diálogo,  a

establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca

en todo la paz y a justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional. 

Federación Internacional de Periodistas 

La Carta Ética Mundial Para Periodistas104 de la FIP afecta a més de tres-cents mil periodistes del

centenar de països afiliats a l’entitat. Dels 16 punts amb els que compta el present codi deontològic

en destacarem els nou següents, ja sigui perquè fan referència a la manipulació o als drets i deures

del  fotoperiodista105.  Els  primers punts,  com en la  majoria  de codis  fan menció de la  veritat  i

llibertat d’expressió, així com la diferència entre informació i opinió: 

1. Respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber

primordial del periodista.

104 Fou acceptada en el 30è Congreso Mundial de la FIP a Tunísia el 12 de juny de 2019. La Carta Ética Mundial Para
Periodistas completa la Declaración de Principios de Conducta de los Periodistas (1954) de la FIP, coneguda com la
Declaración de Burdeos. 

105 Federación Internacional de Periodistas (FIP): “Carta Ética Mundial para Periodistas”, 12 de junio de 2019, Túnez, 
p. 1-2. 

58



2. De acuerdo con este  deber,  el  o  la  periodista  defenderá,  en todo momento,  el  doble

principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad

de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con

lealtad. Él/ella se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión.

3. El o la periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él/ella conozca el origen,

no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos. Él/ella será cuidadoso en

el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales.

4. El  o la  periodista  no utilizará métodos desleales para obtener  información, imágenes,

documentos o datos. […]

L’article vuit es refereix exclusivament a gent entrevistada, però si ho apliquem a un col·lectiu de

persones que es troba en la via pública en situació de manifestació, l’escenificació és una altra, i és

aquí quan s’obre el debat sobre si realment es pot fotografiar a qualsevol persona que es trobi a la

via pública i posteriorment publicar-ho: 

8. El o la periodista respetará la privacidad de las personas. Respetará la dignidad de las

personas representadas, informará a los entrevistados de que sus comentarios y documentos

serán publicados y mostrará especial consideración hacia los entrevistados sin experiencia y

vulnerable.

Per tant, no es resol el dubte presentat, cal respectar la privacitat de les persones però no sabem fins

a quin punt. Per altra banda, el codi també fa referència a la incitació de l’odi i la distorsió, en

aquest cas aplicable a les imatges: 

9. El o la periodista velará por que la difusión de información o de opiniones no contribuya

al  odio  o  a  los  prejuicios  y  hará  todo  lo  posible  por  no  facilitar  la  propagación  de  la

discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación

sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas.

10. El o la periodista considerará como faltas profesionales graves: el plagio; la distorsión

mal  intencionada;  la  calumnia,  la  maledicencia,  la  difamación  y  las  acusaciones  sin

fundamento.

En el cas de les imatges, és probable que els cossos de seguretat recorrin a elles com a suport

d’alguna investigació, però el i la fotoperiodista cal que tinguin en compte l’article 11 del codi de la

FIP:
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11. El o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de

seguridad. Solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de

comunicación.

Consejo de Europa 

El Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística106 no n’és l’excepció, no exposa cap

principi ètic que es refereixi directament a l’activitat fotoperiodística, tot i això en destaquem els

que podrien aplicar-se a la informació fotogràfica. És així com en el primer apartat titulat Noticias y

opiniones trobem el que podria ser la relació entre el peu de foto i la respectiva fotografia: 

4. [...] Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el

contenido de los hechos y datos.

En  el  segon apartat  El  derecho  a  la  información como derecho fundamental  de  las  personas,

editores, propietarios y periodistas, i com hem observat en la resta de codis, es vetlla pel dret a la

informació, però a diferència de la resta, en l’article 13 del present codi es fa esment de la relació

entre editors i periodistes: 

13. En el interior de la empresa informativa en relación con la libertad de expresión deben

coexistir  editores  y periodistas,  teniendo en consideración  que  el  respeto  legítimo de la

orientación  ideológica  de  los  editores  o  propietarios,  queda  limitado  por  las  exigencias

inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible

por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos. 

Pel que fa a La función del periodismo y su actividad ética – tercer apartat del codi – , que és el que

realment es busca en un codi deontològic de la professió periodística, en destaquem els següents

tres articles: 

21. Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la información

veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión

pública,  ya  que  su  legitimidad  radica  en  hacer  efectivo  el  derecho  fundamental  a  la

información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos. […]. 

23. Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las personas que tienen

funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en

los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El hecho de que una

106 Resolució per unanimitat aprovada a Estrasburg l1 de juliol de 1993. 
Consejo de Europa: “Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística”, 1 de julio de 1993, Estrasburgo, p. 1-

8. 
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persona ocupe un puesto en la función pública, no le priva del derecho al respeto de su vida

privada. 

Destacar també l’article 28 del mateix apartat, ja que sembla ser un dels pocs articles que no es

dirigeix al periodista per dictar-li cóm ha de treballar, sinó que ho fa per manifestar un dels seus

drets: 

28. Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo y independencia de los periodistas es

necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios de trabajo e instrumentos

adecuados. 

En l’apartat Situaciones de conflicto y casos de protección especial, no es fa menció de la protecció

dels periodistes sinó dels ciutadans: 

33. En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la

presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia o la

guerra. En estas circunstancias los medios de comunicación tienen la obligación moral de

defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los

problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia oponerse a la

violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por

razón de cultura, sexo o religión.

En el sisé  i últim apartat,  Ética y autocontrol en el periodismo,  es reconeix  la necessitat de crear

codis deontològics per a la professió: 

37.  Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos,  deben crearse

organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones

de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de la universidad y de los jueces,

que  emitirán  Resoluciones  sobre  el  cumplimiento  de  los  preceptos  deontológicos  en  el

periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de

publicar tales resoluciones. 

3.3.2.2 Codis deontològics nacionals

Federación de Asociaciones de Periodistas de España
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El Código Deontológico de la FAPE107 és un referent per a la redacció de molts codis ètics a nivell

nacional, així ho confirma Doménech, posant com exemple el codi ètic del “Grupo Correo”, «actual

lider de la premsa regional espanyola»108. 

Els articles que s’han cercat en relació a la imatge o en la professió periodística són109:

I  - PRINCIPIOS GENERALES 

2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.

4.  Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista

respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que:

a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida

privada de una persona sin su previo consentimiento.

b) Con carácter general deben evitarse expresiones,  imágenes o testimonios vejatorios o

lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral.

c)  En  el  tratamiento  informativo  de  los  asuntos  en  que  medien  elementos  de  dolor  o

aflicción  en  las  personas  afectadas,  el  periodista  evitará  la  intromisión  gratuita  y  las

especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.

d) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial

cuidado cuando se trate de personas ingresadas en centros hospitalarios o en instituciones

similares.

e) Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la

juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores.

Per altra banda, creiem adient subratllar els articles dirigits als drets de tot periodista, en els quals

no s’hi profunditza en la resta de codis: 

II – ESTATUTO 

1. Para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de su profesión, el

periodista deberá reclamar, para sí y para quienes trabajen a sus órdenes:

107 Aprovat en l’Asamblea Ordinaria celebrada a Sevilla el dia 27 de novembre de 1993 i actualitzat en  l’Asamblea 
Ordinaria celebrada a Mèrida el dia 22 d’abril de 2017. 

108 H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 177. (la traducció és nostra).  
109 Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE): “Código Deontológico”, 22 de abril de 2017, 

Mérida. 
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a) El derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la retribución,

como a las circunstancias materiales y profesionales en las que debe desempeñar su tarea.

b) El deber y el derecho de oposición a cualquier intento evidente de monopolio u oligopolio

informativo, que pueda impedir el pluralismo social y político.

c) El deber y el derecho de participación en la empresa periodística, para que se garantice su

libertad informativa de manera compatible con los derechos del medio informativo en que se

exprese.

d) El derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del que dependa pretenda

una actitud moral que lesione su dignidad profesional o modifique sustantivamente la línea

editorial.

e) El derecho y el deber a una formación profesional actualizada y completa.

5. El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se

derivan de toda clase de actividad creativa. Evitará toda forma de plagio y prestará especial

atención a que la reproducción de contenidos a través de medios tecnológicos no vulnere los

referidos derechos.

Pel que fa la manipulació fotoperiodística es manifesta que: 

III – PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

1. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo

sobre  hechos  de  los  cuales  conozca  su  origen,  sin  falsificar  documentos  ni  omitir

informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o

deformado. En consecuencia:

a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber que contrastar

las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de

los hechos.

b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a corregir

el  error sufrido con toda rapidez y con el  mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual

empleado para su difusión. Asimismo difundirá a través de su medio una disculpa cuando

así proceda.
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c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a

las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de

forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.

7. El periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, retribuciones o gratificaciones de

terceros,  por promover,  orientar,  influir  o haber  publicado informaciones u opiniones de

cualquier naturaleza.

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

El Codi Deontològic. Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya110, per data,

és el codi pioner en l’àmbit periodístic espanyol. Ara bé, també ha estat objecte de crítiques, així va

anunciar-ho Josep Pernau, exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el seu moment: 

«Hemos recibido muchos apoyos durante estos últimos dos años, pero no han faltado las

críticas.  Se  ha  dicho  que  el  articulado  es  obvio  y  que  las  normas  que  contiene  son

elementales. Tan elemental es que no hay que incitar a la violencia o a la discriminación por

razones de sexo, raza o creencia, como que no hay que matar ni robar, posibilidades que

contemplan y sancionan todos los Código Penales del mundo»111. 

Destaquem  cinc  dels  dotze  criteris  que  exposa  el  present  codi,  ja  que  la  resta  no  incideix

directament sobre el fotoperiodisme i cauríem en la redundància respecte els anteriors codis112: 

01. Informar de manera acurada i precisa 

El  professional  del  periodisme  està  compromès  amb  la  recerca  de  la  veritat  i,

conseqüentment, té l’obligació d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima

fidelitat  possible.  Els  mitjans  han  d’observar  sempre  una  clara  distinció  entre  les

informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i

evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets. 

04. Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació 

És  inacceptable  l’ús  de  càmeres  ocultes  i  de  qualsevol  altre  procediment  subreptici  o

enganyós per obtenir informacions, imatges i testimonis. […]. 

09. Respectar el dret a la privacitat 

110 Proclamat en el II Congrés de la professió, l’1 de novembre de 1992. La present versió fou aprovada en ponència el 
20 de novembre de 2013. 

111 E. BONETE (coord.): Ídem, 1995, p.303. Citat a H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem p. 178. 
112 Col·legi de Periodistes de Catalunya: “Codi Deontològic. Declaració de principis de la professió periodística a 

Catalunya”, Novembre 2016, p. 1-11.
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Les  persones  han  de  ser  tractades  amb  respecte  i  dignitat,  particularment  les  més

vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els

seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de

paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística. 

Els  casos  de  suïcidi  només  es  difondran  quan  tinguin  rellevància  personal  o  siguin  de

manifest interès públic, tenint en compte, a més, el risc d’un efecte mimètic.

10. Salvaguardar la presumpció d’innocència 

Tota persona acusada o imputada d’un delicte té dret a la presumpció d’innocència en les

informacions i opinions relatives a indagacions, causes o procediments penals. El respecte i

la protecció d’aquest dret són vigents des de l’inici de les actuacions policials fins que es

provi la culpabilitat en un procés que gaudeixi de les garanties necessàries. Els periodistes

evitaran els prejudicis, així com sotmetre els implicats a judicis paral·lels. 

11. Protegir els drets dels menors 

Cal evitar  difondre la  identitat  dels  menors quan apareixen com a víctimes (excepte en

supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes

criminals.  Aquesta  consideració  és  especialment  pertinent  en  assumptes  d’especial

transcendència social, com ara delictes sexuals, suïcidis, problemes referents a adopcions o

fills de pares empresonats. A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones

pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals. 

Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense el

consentiment  explícit  dels  seus  pares,  tutors,  mestres  o  educadors.  Tampoc  no  és  lícit

al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió

en la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge. 

Convé subratllar l’Annex A,  Recomanació sobre manipulació d’imatges,  del present codi, que es

dirigeix directament a la professió fotoperiodística: 

En fotoperiodisme s’ha de fer constar sempre l’autoria, així com la data, lloc i els elements 

rellevants que identifiquen la imatge, tret que es posi en perill la seguretat de les fonts. En 

aquest àmbit no estan permeses manipulacions que suposin alteració de la informació visual 

registrada originalment per l’objectiu de la càmera i que recull el suport; és a dir, afegir, 

eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge original. 
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3.4 La regulació del periodisme a Xile 

3.4.1 Normatives de l’Estat 

A Xile no hi ha tribunals dedicats exclusivament als mitjans de comunicació, és per això que els

tribunals ordinaris de justícia són els que prenen les decisions davant les responsabilitats socials

dels mitjans. Tanmateix, els professionals del periodisme del respectiu país conviuen des del 2001

amb una nova regulació,  la  Ley sobre  las  libertades  de  opinión  e  información  y  ejercicio  del

periodismo,  coneguda com  Ley de Prensa113,  que  va derogar i  reemplaçar la  Ley 16.643 sobre

Abusos de Publicidad vigent des del 1967»114. 

Recapitulant, podem concloure que la llibertat d’expressió, incloent les d’opinió i informació, prega

pel dret de les persones d’emetre valoracions i idees, com també rebre i difondre coneixement de

fets d’interès públic. Seguint la línia del professor i advocat xilè Alfonso Banda Vergara:

«Todo  ello  sin  cencursa  previa  aun  cuando  el  ejercicio  del  derecho  quede  sujeto  a

responsabilidades  ulteriores  fijadas  por  anticipado por  la  ley  y  destinadas  a  proteger  la

reputación y derechos ajenos, la seguridad nacional, el orden público y la moral pública»115. 

Així mateix, la Convención Americana de Derechos Humanos en el seu  Artículo 13. Libertad de

Pensamiento y de Expresión del Capítulo II – Derechos Civiles y Políticos declara el següent: 

«Toda persona tiene derecho a la  libertad de pensamiento y de expresión.  Este  derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o

por cualquier otro procedimiento de su elección»116.

És  més,  el  numero 12 de  l’article  19 de  la  Carta  Fundamental de  Xile  assegura  les  llibertats

mencionades, d’opinió i informació, sense cap mena de censura o restricció: 

«La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por

cualquier medio, sin prejuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el

113 Ley N.º 19.733 publicada al Diario Oficial del 4 de juny de 2001. 
114 A. BANDA VERGARA: "Algunas consideraciones sobre derecho a la información y la “Ley de Prensa”", Revista 

de Derecho, Volumen XIII, 2002, p.123. (la traducció és nostra). 
115 A. BANDA VERGARA: Ídem, p. 125. 
116 Organización de los Estados Americanos: “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, 

San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, p. 6. 
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ejercicio  de  estas  libertades,  en  conformidad  a  la  ley,  la  que  deberá  ser  de  quórum

calificado»117. 

En aquest sentit, la Ley de Prensa resulta un avenç respecte les llibertats proclamades per la Carta

Fundamental. La nova llei conté un concepte més extens de la llibertat d’expressió que la norma

constitucional: 

«La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho

fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a

causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier

medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a

la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar,

establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las

señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos

de interés general»118.

En efecte, la nova llei dedicada exclusivament als mitjans de comunicació, vetlla per una llibertat

informativa en la què l’Estat tingui el mínim protagonisme possible per arribar a entendre la funció

informativa com un dret fonamental i no com una simple llibertat. Altrament, s’han afegit normes

com les referents a la protecció de les fonts i  del treball  periodístic,  que estaven absents en la

normativa anterior. La llei també estableix el que es coneix com "la clàusula de consciència", la

qual reconeix que el material difós no pot perdre l’autoria del titular ni ser objecte d’alteracions. A

més, com en la llei espanyola, la clàusula de consciència protegeix al periodista de les actuacions no

ètiques que pugui imposar-li el mitjà pel qual treballa119. 

La  Ley  de  Prensa  aboleix  disposicions  legals  aplicades  pels  Tribunals  de  Justícia,  que  havien

afavorit  restriccions  sobre la  llibertat  d’informació.  Prenent  nota de l’article  de Alfonso Banda

Vergara,  Algunas consideraciones sobre derecho a la  información y  la “Ley de Prensa",  s’han

derogat les següents normes legals120: 

1. L’article 6º lletra b) de la llei Nº12.927, sobre Seguridad del Estado, denunciava tot tipus

de calumnia, injuria i difamacions contra el Presidente de la República, ministres d’Estat,

senadors, diputats,  jutges dels Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la

117 Biblioteca  del  Congreso  Nacional  de  Chile.  Legislación  chilena:  “Fija  el  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado de la constitución política de la República de Chile”, 26 de marzo de 2020, p.5. 

118 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Legislación chilena: “Sobre libertades de opinión e información y 
ejercicio del periodismo”, 23 de diciembre de 2013, p.1. (Veure article 1 de la Ley de Prensa)

119 A. BANDA VERGARA: Ídem, p. 136. 
120 A. BANDA VERGARA: Ídem, p. 138-139. 
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República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas i General Director de Carabineros.

Aquesta llei va ser l’excusa per frenar investigacions periodístiques sobre fraus polítics, ja

que es considerava que ofendre a les autoritats equivaldria a atemptar contra l’ordre públic. 

2.  L’article 16 de la  Ley de Seguridad del Estado, la qual permetia als tribunals confiscar

publicacions en què s’exposés un delicte, sent això un acte de censura. 

3. L’article 48 de la Nueva Ley de Prensa elimina l’anterior llei Nº16.643, denominada com

Ley  de  Abusos  de  Publicidad,  la  qual  permetia  als  tribunals  de  justícia  prohibir  les

informacions de determinats judicis. 

Amb tot plegat, és la Constitución Política la que acudeix a la llei per establir els delictes possibles

d’incidir  en  les  llibertats  esmentades.  La  nova  llei  ha  estat  un  avenç,  com  hem  manifestat

anteriorment,  però  encara  queda  molta  pedra  per  picar  per  poder  assolir  una  situació  més

satisfactòria. En paralaues de Vergara, «el que falta, en realitat, més que moltes altres normes legals

que regulin l’exercici d’aquests drets, és una cultura de llibertat d’expressió i especialment de la

tolerància i acceptació de l’existència d’una diversitat cultural»121. 

3.4.2 Codis deontològics que afecten a Xile 

Institució Denominació Data

CODIS DEONTOLÒGICS SUPRANACIONALS

UNESCO Código Internacional de Ética 

Periodística

20/11/1983

Federación Internacional de
Periodistas (FIP)

Carta Ética Mundial Para 

Periodistas

1954
(últim canvi 12/06/2019)

Centro Latinoamericano de
Periodismo

Declaración  de  Principios  del

Periodismo Centroamericano

12/06/1993

Federación Latinoamericana
de Periodistas

Código  Latinoamericano  de

ética periodística

06/1979

CODIS DEONTOLÒGICS NACIONALS

121 A. BANDA VERGARA: Ídem, p. 144. 
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Colegio de Periodistas de
Chile

Código de Ética Colegio de 

Periodistas de Chile

25-26/04/2015

3.4.2.1 Codis deontològics supranacionals

L’Estat de Xile és membre de la UNESCO des del 7 de juliol de 1953 i, per tant, els principis

marcats pels codis respectius també influeixen al país xilè, però ja han estat exposats anteriorment i

en  aquest  apartat  ens  centrarem  en  els  que  afecten  exclusivament a  Llatinoamèrica  i  a  Xile.

Altrament, els principis de la FIP també afecten a gran part de països llatinoamericans, però no

caurem en la redundància. 

Centro Latinoamericano de Periodismo 

El Centro Latinoamericano de Periodismo és considerada la primera institució del continent que

aconsegueix reunir a periodistes, caps de mitjans de comunicació i acadèmics del periodisme per

instaurar uns principis ètics en favor de la professió periodística. És així com neix la Declaración

de Principios del Periodismo Centroamericano122.

Des d’un principi, al preàmbul, ja es manifesta la importància d’un codi per salvaguardar la llibertat

d’expressió, la qual no seria possible sense la independència respecte la legislació imposada pel

govern: 

«Conscientes de que la función principal del periodismo es la búsqueda y difusión de la

verdad  sobre  asuntos  de  interés  público  y  la  defensa  de  los  valores  esenciales  del  ser

humano,  y  de  que  esta  tarea  solo  puede  realizarse  asentados  en  la  independencia,  la

aplicación de los altos valores éticos y el empleo del más riguroso instrumental periodístico,

los  medios  de  prensa  centroamericanos  hemos  decidido  adoptar  la  siguiente

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS sobre el ejercicio de nuestras tareas»123. 

Dels dotze principis, quatre fan referència a l’autonomia dels mitjans i dels periodistes: 

PRIMERA Nuestra  autonomía  es  requisito  indispensable  para  ejercer  el  periodismo

conforme a los principios fundamentales de la profesión; es, además, la única manera de

responder ante el público sobre nuestras actuaciones, pues solo los medios independientes

pueden asumir la responsabilidad de lo que hacen. […]. 

122 Aprovat el 12 de juny de 1993  a Nova Orleans. 
123  <<Declaración  de  Principios  del  Periodismo  Centroamericano>>.  Centro  Latinoamericano  de  Periodismo.

15.04.2020<http://www.celap.net/de-principios.htm>
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SEGUNDA Con el  fin  de mantener  su independencia respecto a  los  asuntos  de  interés

público, las personas que tengan poder de influencia en los medios de comunicación deberán

separarse  inmediatamente  de  sus  funciones  cuando  acepten  cargos  de  responsabilidad

política […]. 

CUARTA  Sin renunciar  a  nuestra  autonomía de decisión y al  derecho a tener  políticas

editoriales  independientes  y  definidas,  aceptamos  que  parte  de  nuestra  misión  en  la

búsqueda de la verdad es hacer lo  imposible porque en los medios de comunicación se

expresen puntos de vista diversos y hasta contrapuestos. 

DÉCIMOSEGUNDA La independencia financiera es un instrumento para robustecer  la

independencia  periodística.  Por  ello,  los  medios  no  deben  procurar  privilegios  o

favoritismos de los poderes públicos o privados,  deben combatir  discriminaciones en su

contra  y  esforzarse  por  realizar  una  gestión  eficiente  y  transparente  en  lo  financiero  y

empresarial. 

Altres aspectes que podrien aplicar-se al fotoperiodisme són els que manifesten els següents punts:

OCTAVA En  la  búsqueda  de  la  información  los  periodistas  ejercerán  sus  tareas  de

indagación  y  selección  con  apego  a  pautas  profesionales  y  éticas,  sin  acudir  a

procedimientos impropios. Deberán identificarse como periodistas salvo que su anonimato

sea la única forma de obtener determinadas informaciones importantes. […].

DÉCIMA El  lenguaje  periodístico,  en  cualquiera  de  sus  modalidades,  debe  excluir  la

obscenidad, la vulgaridad, la morbosidad y el uso de elementos que alimenten prejuicios y

estimulen o refuercen cualquier forma de discriminación. 

DÉCIMOPRIMERA Los medios son responsables de la veracidad de sus informaciones.

Si bien no lo son respecto a la de sus anuncios comerciales, deben evitar los que induzcan al

engaño o evidentemente no expresen la verdad. 

Federación Latinoamericana de Periodistas 

Al preàmbul del Código Latinoamericano de ética periodística124 de la  FELAP es denuncia la

privatització dels mitjans i el tractament de la informació com a mercaderia: 

124 Aprovat a Caracas el juny de 1979 pel II Congreso Latinoamericano de Periodistas. 
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«La FELAP está conciente de las dificultades en la aplicación de una normativa deontológica en los

marcos  del  sistema  informativo  vigente  regido  por  la  tenencia  privada  de  los  medios,  y  la

conversión de la noticia en mercadería125».

El codi consta d’onze articles, dels quals en destaquem únicament quatre, ja sigui per subratlla el

concepte ‘deure’ i ‘acció violatòria’, o perquè fa referència a la manipulació, un aspecte que es té

molt en compte en la imatge informativa. A més, posem èmfasi sobre l’article 9, ja que en la resta

de codis deontològics no hem apreciat un sentiment de nació: 

Art. 3o. - Son, además, deberes insoslayables del periodista:

• Impulsar,  consolidar  y  defender  la  libertad de expresión  y el  derecho a  la  información,

entendido éste como el derecho que tienen los pueblos a informar y a ser informados. 

• Promover las condiciones para el establecimiento del flujo libre y equilibrado de las noticias

en los niveles mundial, regional y nacional.

• Luchar por un nuevo orden informativo acorde con los intereses de los pueblos que sustituya

al que actualmente impera en la mayoría de los países de Latinoamérica deformando su

realidad. 

• Pugnar por la democratización de la información a fin de que el periodista ejerza su misión

de mediador profesional y agente del cambio social, y de que la colectividad tenga acceso a

esa misma información. 

• Rechazar la propaganda de inevitabilidad de la guerra, la amenaza o el uso de la fuerza en

los conflictos internacionales. 

Art. 4o. - En la labor profesional el periodista deberá adoptar los principios de la veracidad

y de la ecuanimidad y faltará a la  ética cuando silencie,  falsee o tergiverse los hechos;

proporcionará  al  público  información  sobre  el  contexto  de  los  sucesos  y  acerca  de  las

opiniones que sobre ellos se emitan, a fin de que el perceptor del mensaje noticioso pueda

interpretar el origen y la perspectiva de los hechos. En la difusión de ideas y opiniones el

periodista  promoverá  la  creación  de  las  condiciones  para  que  ellas  puedan  expresarse

democráticamente y no sean coartadas por  intereses comerciales,  publicitarios  o de otra

naturaleza. 

Art. 7o. - Son acciones violatorias de la Ética Profesional: 

125 FELAP: “Código Latinoamericano de ética periodística”, Revista Chasqui, núm 1, 1981, p.1. 
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• El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual. 

• La aceptación de soborno, el cohecho y la extorsión. 

• La difamación y la injuria. 

• El sensacionalismo. 

Se considera una violación en alto grado a la ética profesional la participación o complicidad

de periodistas en la represión de la prensa y a los trabajadores de la información. 

Art. 9o. - El periodista debe procurar el mejor conocimiento y velar por la defensa de sus

valores  nacionales,  especialmente  de  la  lengua  como  expresión  cultural  y  como  factor

general de las nuevas formas de cultura. 

3.4.2.2 Codis deontològics nacionals 

Colegio de Periodistas de Chile 

Sorprenentment el Código de Ética Colegio de Periodistas de Chile126, i coincidint amb l’Annex B

del codi català, té present el paper que juguen les tecnologies en aquesta professió, així ho exposa a

la introducció del codi de trenta-dos articles:

 «El avance de las tecnologías de información y comunicación abre nuevos espacios para la labor de

los periodistas, a los cuales se hacen extensivas las disposiciones establecias en este Código»127.

Un cop més, es fa menció de la manipulació, tot i que en el present codi també es fa referència a les

manipulacions i agressions que poden patir els periodistes: 

I. Del deber ser de los periodistas 

Tercero:

El periodista no manipulará, bajo ninguna circunstancia, la información y no será cómplice

de falsear la realidad.

Sexto:

El periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y

las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos.

II. Del periodista y sus pares

126 Aprovat durant el XV Congreso Nacional realitzat a Arica els dies 25 i 26 d’abril de 2015. 
127 <<Código  de  Ética.  Colegio  de  Periodistas  de  Chile>>.  Colegio  de  Periodistas  de  Chile.

15.04.2020<https://www.colegiodeperiodistas.cl/p/etica-periodistica.html>
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Undécimo:

El  periodista  debe  prestar  solidaridad  activa  a  los  colegas  que  sufran  persecuciones  o

agresiones  por  causa  de  su  ejercicio  profesional,  como  asimismo  a  aquellos  que  sean

juzgados en virtud de disposiciones legales que el Colegio estime lesivas a la libertad de

expresión.

Convé recalcar que és el primer codi que trobem en que es fa menció del material gràfic i el text que

l’acompanya: 

III. Del periodista y su fuente laboral

Decimoséptimo:

El material gráfico y los titulares siempre deberán guardar concordancia con los textos que

le corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o

engaño. Del mismo modo, los títulos, subtítulos,  leads, bajadas o frases destacadas, deben

expresar  fielmente  lo  dicho por  las  personas  entrevistadas  o  citadas  en  el  cuerpo de  la

información.  El  material  gráfico,  en  periodismo  digital,  impreso  o  audiovisual,  deberá

señalar claramente cuando se trata de imágenes de archivo.

Una de les problemàtiques amb les que sovint es troben els professionals del fotoperiodisme, és la

utilització d’imatges sense el consentiment de l’autor i, a més, molts cops – com hem denunciat en

apartats anteriors – aquestes són publicades sense firma: 

Decimonoveno:

Los periodistas  no podrán introducir  cambios sustanciales  y dolosos  en el  contenido de

material periodístico de un colega, sin la autorización expresa del autor, en especial si lleva

su firma.

Tanquem aquest epígraf amb tres articles del present codi que poden influir a l’hora de fotografiar

una escena: 

Vigésimo:

El periodista establecerá siempre una distinción clara entre los mensajes informativos y los

publicitarios, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos.

IV. Del periodista y la sociedad

Vigésimo sexto:
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El  periodista  respetará  la  dignidad  y  vida  privada  de  las  personas,  evitando  invadir  su

intimidad con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En esto se guiará por las

definiciones  y  estipulaciones  consignadas  en  la  legislación  chilena  y  los  instrumentos

internacionales.  La excepción a  esta norma se dará sólo cuando la divulgación de actos

privados  sea  necesaria  por  razones  de  fiscalización  pública  de  probidad  funcionaria  o

cuando  al  amparo  de  la  intimidad  se  está  violando  el  derecho  a  la  integridad  física,

psicológica u otro derecho individual. En especial respetará la intimidad de las personas en

situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones y la intromisión gratuita en sus

sentimientos y circunstancias.

Vigésimo séptimo:

El periodista debe salvaguardar la presunción de inocencia, respetando las distintas etapas

del proceso judicial. Además, se comprometerá a guardar la confidencialidad de cualquier

persona entrevistada resguardando su identidad y evitará el posible reconocimiento por su

entorno, vestuario, u otras características. El periodista no identificará a menores de edad

implicados en hechos judiciales ni entregará antecedentes que permitan,  por otra vía,  su

identificación.

3.5 Codi específic per al fotoperiodisme 
Davant el buit de codis nacionals centrats exclusivament en el fotoperiodisme, Mª Ángeles San

Martín Pascual va donar el primer pas omplint aquest buit amb la seva Tesis Doctoral Código Ético

y Deontológico de la imagen y fotografía informativa periodística128. 

«La  tesis  doctoral  [...]  es  una  valoración  moral  y  cultural  de  la  imagen periodística  de

actualidad en los medios de comunicación impresos y en la televisión. Se presenta en esta

tesis, por vez primera, un código ético y deontológico referido a los profesionales y a los

públicos del fotoperiodismo»129. 

Basant-nos, i confiant, en la Tesis Doctoral d’Hugo Doménech Fabregat, ja que no ha estat possible

accedir directament a la de Mª Ángeles San Martín Pascual, el present codi s’inicia exposant els

deures amb els què ha de complir el professional de la fotografia periodística informativa. En aquest

128 M.A. SANMARTIN: Tesis Doctoral Código Ético y Deontológico para la Fotografía e Imagen Informativa, Trigo 

Ediciones, San Fernando de Henares, 1996.  Citat a H. DOMÉNECH FABREGAT: Tesis doctoral Ídem, p. 189.  
129 <<Resumen de Análisis ético y deontológico del fotoperiodismo y de la imagen informativa periodística>>. 

Fundación Dialnet. 29-04-2020. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=167985&info=resumen>
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primer  apartat  es  posa  l’èmfasi  en  la  no  manipulació  de  les  imatges  per  tal  que  el  lector  i/o

espectador rebi una informació el més veraç possible: 

(ARTICLE)  6.  Deber de informar a través de sus imágenes y fotografías y no confundir ni

dirigir la opinión del lector o espectador con imágenes intencionadas. 

(ARTICLE)  7.  Deber  de  no  falsear  la  realidad  mostrando  siempre  imágenes  exactas,

veraces y objetivas. 

(ARTICLE) 15. Deber de informar sobre la publicación de imágenes creadas o manipuladas

por medios técnicos. 

(ARTICLE) 17. Deber de no confundir al público-audiencia con montajes fotográficos de

una realidad fictica con el fin de falsear la realidad. 

A aquestes alçades som conscients que un dels principals propòsits del periodisme, en totes les

seves formes, és informar sobre la realitat i no falsejar la informació. Però, com ja hem exposat

prèviament, en el fotoperiodisme apel·lar al concepte d’objectivitat, tal i com avui el coneixem, és

quelcom utòpic, ja que escollir una situació i no una altra ja requereix de la interpretació personal

del  fotoperiodista.  Ara  bé,  això  no  vol  dir que  el  professional  no  vulgui  oferir  al  lector  i/o

observador  un  testimoni  real  dels  fets,  la  imatge.  El  bon  fotoperiodista  decidirà  aquell

enquadrament del protagonista de la notícia perquè és el que considerarà més adient per fer arribar

al públic una representació més pròxima a la realitat. 

És recurrent que quan es parli de la manipulació de fotografies es pensi en el programa informàtic

Photoshop, però com manifestàvem al subapartat 1.1.1 La foto i el text escrit, el titular, el cos de la

notícia i/o el peu pot donar-li un altre sentit a la imatge i, per tant, la manipulació fotogràfica no es

redueix  únicament  al  fotoperiodista.  L’article  8  del  present  codi  ho  exposa  amb  les  següents

paraules: 

(ARTICLE) 8.  Deber de no crear, manipular la imagen y la fotografía ya sea por medios

técnico o manuales ni alterar el significado de las mismas con el acompañamiento de texto. 

Destacant dels codis tradicionals i legislatius, Mª Ángeles San Martín Pascual exposa més de tres

articles a l’apartat dedicat als drets dels professionals de la fotografia periodística informativa.  En

destaquem els següents dels que exposa Doménech Fabregat:  

(ARTICLE)  3.  Derecho  a  la  protección  contra  fraudes,  copias  y  manipulación  de  sus

imágenes y fotografías. 
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(ARTICLE) 9.  Derecho a manifestar su objeción de conciencia ante la situación de tener

que sacar imágenes y fotografías que resulten contrarias a sus convicciones éticas, morales y

religiosas. 

(ARTICLE) 15.  Derecho a recibir un salario justo y suficiente que le evite dependencias

económicas indirectas, estas últimas, en todo lo que puedan resultar atentatorias a la ética

profesional. 

(ARTICLE) 18. Derecho a que los ciudadanos se esfuercen en comprender la acción de

fotografiar y de los derechos y obligaciones de diversas índoles que tal acción comporta,

adquiriendo para ello una pedagogía suficiente. 

Tal com dèiem anteriorment, el professional de la fotografia no ha de ser necessàriament el culpable

de la manipulació (article 3) , és per això que té el dret de protegir-se contra aquest tipus de fets. A

més, com tot periodista, ha de vetllar per la clàusula de consciencia (article 9) i un salari digne

(article 15).  Pel que fa a l’article 18, s’afirma el que exposàvem al subapartat 1.1.1 La foto i el text

escrit sobre la escassa capacitat del públic de llegir una fotografia i, consegüentment, la possibilitat

de malinterpretar-la. Per tant, l’autora del codi manifesta el dret del fotoperiodista a comptar amb

lectors i/o observadors que siguin capaços de desxifrar les seves imatges informatives comptant

amb l'exactitud informativa de la imatge i el peu de foto.  

L’autora  enfoca  la  responsabilitat  del  professional  des  de  la  no  manipulació  i  la  informació

objectiva no distorsionada: 

(ARTICLE 6).  Responsabilidad de no ser proclive a la manipulación ni alteración de las

imágenes. 

(ARTICLE  22).  Responsabilidad  de  presentar  la  realidad  con  imágenes  informativas

imparciales y objetivas, procurando evitar en lo possible, la fragmentación y parcelación de

los acontecimientos que den como resultado una información distorsionada de la actualidad.

3.5.1 Drets i límits del periodisme gràfic

Amb tot això, el 17 de novembre de 2001, al Palau de Justícia de València, la Unió de Periodistes

Valencians, amb la col·laboració del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, van

organitzar un debat sobre els drets i límits del periodisme gràfic basant-se en els codis deontològics

i les regulacions per part de l’Estat. Com a ponents, hi van participar Juan Luis de la Rúa, president

del tribunal; Fernando de Rosa, jutge decà de València; Teresa Gisbert, fiscal de menors; l’advocat
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José Luis Pérez de los Cobos i l’assessor del Col·legi de Periodistes i de la Unió de Professionals de

la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC), Josep Cruanyes.

Les conclusions extretes en aquest acte es van recollir en un document que porta per títol Derechos

y Límites del Periodismo Gráfico. 

«Las leyes españolas no delimitan el derecho a la información amparado por la Constitución

más allá  de lo  que establece en este  sentido otro derecho fundamental:  el  del  honor,  la

intimidad  personal  y  familiar  y  la  propia  imagen.  Sin  embargo,  los  límites  de  ambos

derechos  no  están  siempre  claros.  Especialmente  en  el  caso  del  periodismo gráfico.  La

imagen  (emitida  por  televisión  o  impresa  en  diarios  y  revistas)  causa  muchas  veces

conflictos entre los reporteros y los protagonistas de la noticia, por ejemplo, en el caso de

menores y de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuándo se puede considerar

que la emisión de unas imágenes resulta de interés público y cuándo constituye un delito

contra el honor y la intimidad?»130. 

Des del document es denuncia la gran quantitat de denuncies que rep la Comissió de Defensa del

Col·legi  de  Periodistes  de  Catalunya  (CPC)  i  la  UPIFC  per  impediments  i  dificultats  per

desenvolupar la feina al carrer. És per això que el propòsit final del document és fer una recopilació

dels textos legals que s’apliquen sobre els professionals del fotoperiodisme per exercir el seu treball

amb seguretat jurídica i personal.

3.5.1.1 Fotografiar a la via pública 

Es defensa que a la via pública es pot fotografiar absolutament tot, però tenint en compte el dret a

l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors, com hem anat exposant durant aquest capítol

de la investigació. 

En el cas d’un succés, es podran fer fotografies però s’haurà de respectar la distància que marqui la

policia o el jutge de guàrdia. En cas que la policia o el jutge impedeixin fer la feina del professional,

és  important  trobar  un  altre  punt  on  continuar  amb  l’exercici,  ja  que  podrien  arrestar  al

fotoperiodista per "resistència a l’autoritat" (article 556 del Codi Penal)131. No obstant, es recomana,

des del document, posar una denúncia posteriorment dels fets ocorreguts, ja sigui als jutjats o a

organitzacions professionals com el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

130  E. COSTA; A. BOLUDA (coord.): Derechos y Límites del Periodismo Gráfico, Unió de Professionals de la Imatge
i la Fotografia de Catalunya (UPIFC), Barcelona, 2001, p.1. 

131 E. COSTA; A. BOLUDA (coord.): Ídem, p. 3. 
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3.5.1.2 Fotografiar a membres de les forces de seguretat  

Es recomana evitar les imatges que puguin identificar a les forces de seguretat, ja sigui no enfocant

el rostre o tapant-los la cara amb la tecnologia informàtica. Ara bé, quan les forces de seguretat es

troben en actes públics o rodes de premsa no cal recórrer a la censura. 

«El  reportero gráfico y el  medio de comunicación para el  que trabaja han de valorar si

realmente la aparición del rostro de un agente aporta información a la noticia (otra cosa es

que un agente concreto de las fuerzas de seguridad sea noticia por sí mismo)»132.

3.5.1.3 Apropiació de la càmera per part de les forces de seguretat 

Si el fotoperiodista està correctament identificat, en cap moment podran treure-li la càmera, carret o

targeta  de  memòria.  Tan  sols  es  podrà  demanar  el  carret,  o  altre  tipus  de  sistema

d’emmagatzematge, per via judicial i quan es consideri que les imatges poden resultar interessants

per resoldre un cas.  Ara bé, en tot moment es vetllarà pel secret professional. 

3.5.1.4 Fotografiar en les seus judicials 

 El fotoperiodista acreditat té accés lliure als espais públics dels edificis judicials (sales d’espera,

vestíbuls, corredors, etc.), això vol dir que no es pot accedir sense permís a espais privats com les

oficines dels jutjats ordinaris. No obstant això, realitzar fotografies en les sales de visita serà decisió

del jutge de la respectiva sala. 

En relació als imputats i testimonis, se’ls pots fotografiar però tenint en compte que el tractament de

la notícia ha de ser l’adient. Per altra banda, cal no revelar la identitat dels testimonis protegits. 

3.5.1.5 Fotografiar a personatges públics 

Sempre que un personatge públic es trobi en un lloc públic podrà ser fotografiat. Al contrari, si es

trobat en un àmbit privat, el professional s’arrisca a que el denunciïn per violar la Ley de protección

del honor, la intimidad y la propia imagen.  

3.5.1.6 En cas de denúncia, qui se’n fa càrrec? 

Des del document  Derechos y Límites del Periodismo Gráfico, s’exposa que en cas de denúncia pel

tractament que s’ha fet de les imatges i de la informació un cop difosa la notícia, la responsabilitat

es  divideix  entre  el  fotoperiodista,  l’editor  i  el  propietari  del  mitjà.  No  obstant  això,  si  el

132 E. COSTA; A. BOLUDA (coord.): Ídem, p. 4. 
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fotoperiodista no ha participat en el muntatge, en la selecció i tractament de les imatges i no ha

redactat el peu de foto, la responsabilitat caurà en l’editor i el propietari del mitjà. 
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SEGONA PART:

ANÀLISI DE CAS
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CAPÍTOL IV –  CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES

DE L’ANÀLISI DE CAS 

L’objectiu del present capítol és exposar el nostre recorregut metodològic de l’anàlisi de cas. Com

ja hem manifestat en la introducció del treball, un dels nostres propòsits – i el més importants – és

reflexionar sobre la figura del fotoperiodista de moviments socials, però finalment  centrant-nos en

els conflictes socials que es van viure a Catalunya i a Xile el mes d’octubre de 2019. És a dir, el

recorregut teòric fet fins al moment ha de servir-nos per observar si la teoria és aplicada a l’hora de

treballar i, per tant, cobrir moviments com els de Xile i Catalunya. 

És per això que abans de tot és essencial fer una anàlisi contextual prèvia per situar-nos en els fets.

Per aquesta raó, en la segona part i cinquè capítol del treball s’ofereix una aproximació al que – i

per  què  –  va  succeir  durant  el  mes  d’octubre  als  respectius  països.  Així  doncs,  a  partir  del

coneixement propi, fonts secundaries i seguiment de premsa, s’aborden els antecedents i el context

social actual de la problemàtica. 

Segons els investigadors Ècuyer, Landry, Mayer i Quellet, la tècnica quantitativa és indirecta, ja que

no es té  contacte amb els  individus sinó amb les seves produccions,  és per això que també es

decideix fer una anàlisi qualitativa. El mètode es basa en entrevistes obertes per videoconferència,

ja  que  en  el  moment  en  què  s’havien  de  realitzar  les  entrevistes  de  manera  personal  es  va

interrompre el treball per la crisi sanitària provocada pel brot de coronavirus a principis d’any del

2020.  

Així doncs, en el sisè capítol d’aquesta segona part es pretén exposar com va funcionar l’exercici de

la professió en la cobertura de les mobilitzacions d’octubre. És imprescindible comptar amb els

testimonis dels fotoperiodistes més – i no tant –  veterans per saber el que realment va passar durant

aquell mes i com va funcionar la pràctica del fotoperiodisme. S’exposen declaracions de la selecció

de set fotoperiodistes, tant d’Espanya com de Llatinoamèrica, que van cobrir els fets. Per tal de

complir amb la diversitat, hem parlat amb fotoperiodistes totalment  free-lance, col·laboradors de

diaris, treballadors en plantilla d’un diari generalista i d’agència. 

• Matias Delacroix. Fotoperiodista free-lance de l’agència Associated Press a Veneçuela però

que va cobrir les protestes de Valparaíso i Santiago de Xile. 

• Milko Ulloa. Fotoperiodista free-lance xilè que va cobrir les protestes de Santiago de Xile. 
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• Julio Zamarrón. Fotoperiodista free-lance espanyol que va cobrir les protestes de Santiago

de Xile. 

• Albert Garcia. Fotoperiodista d’El País que va cobrir les manifestacions de Barcelona. 

• Mireia  Comas.  Fotoperiodista  free-lance,  col·laboradora  del Diari  de  Sabadell  i  El

Nacional, que va cobrir les manifestacions de Barcelona.

• Sira Esclasans. Fotoperiodista  free-lance,  col·laboradora de  La Mira  i  La Directa,  que va

cobrir les manifestacions de Barcelona. 

• Xavier Hurtado. Fotoperiodista  free-lance  que va cobrir les manifestacions de Barcelona i

actual col·laborador d’El Món Terrassa. 

Amb tot plegat, també s’han consultat fonts secundàries amb l’objectiu de saber quina ha estat la

repercussió del que van viure els professionals de la imatge informativa. En definitiva, comptar amb

testimonis i  altres fonts secundaries ens permet analitzar en profunditat  elements que hem anat

destacant al llarg del present treball, així com les condicions laborals, la relació amb els mitjans de

comunicació  i  els  protagonistes  dels  conflictes,  la  protecció  i  cobertura  del  fotoperiodista  en

situacions de conflicte. Analitzar aquests elements ens dur a reflexionar sobre el llarg llistat de codis

deontològics, lleis i principis ètics de la professió informativa, i per tant, concloure si realment  és té

en compte el valor informatiu de la imatge fotoperiodística. Quan es posa cara als professionals tot

és més creïble, i aquests set fotoperiodistes ens expliquen la seva experiència dins la professió i els

conflictes analitzats. 

En el  setè capítol del treball,  es realitza una anàlisi  d’imatges publicades de les mobilitzacions

catalanes i xilenes. El propòsit d’aquesta anàlisi és observar certs elements que hem exposat durant

el treball, com per exemple el peu de foto i la situació de la imatge. A més, això ens ha permès

definir un panorama general del tractament que es fa des dels mitjans de comunicació. Ara bé, el

plantejament  del  treball  ha  estat  analitzar  la  situació  i  no  tant  les  imatges,  és  per  això  que

principalment s’analitzen cinc fotografies dels respectius entrevistats, tenint en compte que a dos

dels entrevistats no els van publicar cap imatge. Per tal de contrastar-ho amb més imatges i no

limitar-nos en cinc casos, s’han escollit deu portades de diaris generalistes, no relacionats amb els

entrevistats, tant de Xile com d’Espanya. 

Per  complir  amb  els  objectius  de  la  nostra  investigació  es  realitza  una  anàlisi  de  contingut

quantitativa i qualitativa. Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, és té en compte el que ens havien explicat

els entrevistats com a suport en la interpretació dels resultats. Per altra banda, al mètode d’anàlisi de
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contingut quantitatiu de les imatges s’ha basat en identificar la mostra (les imatges analitzades),

definir les unitats de classificació (definició de les unitats d’anàlisi),  elaborar la fitxa d’anàlisi i

codificar  les  imatges  (registre  del  contingut  en  diferents  fitxes).  Posteriorment,  es  tracten  i

s’interpreten els resultats i es fa una anàlisi explicativa i crítica.  Les unitats d’anàlisi que s’han

seguit han estat les següents: 

1. Categories d’expressió. 

1.1 Identificació del diari

Nom del diari

Àmbit de difusió

Context ideològic 

1.2 Identificació de la fotografia en el diari

Nombre d’imatges per pàgina 

Determina el nombre d’imatges que s’han publicat en una notícia i, per tant, la importància que

se’ls hi dona. 

Pàgina i situació en la pàgina 

Ens ajudarà a saber fins a quin punt la imatge té cert protagonisme i quina és la importància que el

diari dedica a la informació gràfica com a valor informatiu. 

Firma de foto

Fent referència a la firma amb el nom del diari, agència, arxiu, sense firma, fotoperiodista o altres

fonts. 

Peu de foto 

Explicatiu, interpretatiu o sense existència d’aquest. 

2. Categories de contingut

2.1 Discurs de la imatge

Localització dels fets 

Situació que se’ns presenta 

Fent referència a manifestació, disturbis, pancartes o altres
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Rol dels actants que apareixen en la imatge

Fent referència a manifestants, cossos de seguretat o altres.

Actuació dels actants 

Fent referència a repressió, manifestació pacífica, manifestació violenta o altres. 

Definir  aquestes  categories  d’actants  és  essencial  dins  de  la  nostra  anàlisi  per  qualificar  la

representació dels manifestants i els cossos de seguretat, així com què és el que realment interessa

publicar. 

Concordança de la imatge amb el discurs de l’article, peu de foto  i/o titular 

Molts  cops  s’ha  detectat  com les  imatges  són  extretes  del  context.  És  per  això  que  pretenem

observar si en aquest cas s’ha repetit la mala praxi. 

Tipus de pla 

Pla general, pla conjunt, pla sencer, pla mitjà, pla americà, primer pla, primeríssim primer pla o pla

de detall. 

Punt de vista 

Punt de vista des de la posició del fotògraf: dins el grup de manifestants, entre cossos de seguretat i

manifestants, darrere de la policia, fora de l’escena o altres. 

CAPÍTOL V - CONTEXT SOCIAL DELS FETS

D’OCTUBRE DE 2019 

Casserolades, piquets, manifestacions, talls d’autopistes, bloquejos i  performances – entre altres –

han estat les accions "no convencionals" utilitzades durant aquesta última dècada per ciutadans de

diverses condicions amb el propòsit d’exposar el descontent  respecte el sistema que els representa. 

Des de fa dècades que Amèrica Llatina y Espanya han estat considerades regions amb un gran

potencial i capacitat de mobilització. Als anys setanta ja es presenciaven grans mobilitzacions als

carrers, però durant l’última dècada s’han intensificat i s’han tornat més complexes: 

«Anteriormente las movilizaciones se relacionaban básicamente con dos grandes temas: la

lucha  contra  el  autoritarismo  y  las  demandas  populares.  Hoy,  si  bien  estos  dos  temas
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también están presentes, la protesta ya no es patrimonio de ningún colectivo ni de una clase

social, sino que se ha «transversalizado» y universalizado»133.

Curiosament, aquest gran potencial i capacitat de mobilització d’Amèrica Llatina i Espanya s’ha

posat en evidencia un cop més. Xile i Catalunya, comunitat autònoma d’Espanya, van iniciar un

seguit de protestes el mes d’octubre de 2019 i si no fos perquè la covid-19 ho ha paralitzat tot,

segurament encara estaríem en temps de revolta. Ara bé, és cert que durant els últims mesos de

2019 es van viure moviments a totes parts del món, en són exemple França, Equador, Bolivia, Hong

Kong, el Líban, Colòmbia, Haití... Tots aquests moviments tenen un punt en comú: denunciar el

deteriorament de les condicions de vida  i exigir una justícia realment justa. En les diverses imatges

que ens van mostrar els mitjans de comunicació es plasmen protestes pacífiques, però d’altres amb

actes de vandalisme que són reprimides amb violència armada per part de les forces de seguretat. 

Com hem anat exposant, ens centrem en l’esclat social que es va viure, gairebé a l’hora, a Xile i a

Catalunya el mes d’octubre de 2019 per dos motius: 1) per haver viscut el conflicte de Xile en

primera  persona  i  ser  nascuda  a  Catalunya,  2)  perquè  en  tots  dos  països  l’exercici  dels

fotoperiodistes es va veure atacat. 

Així doncs, és essencial contextualitzar els fets, des de cóm i per què va esclatar la societat de tots

dos països fins a com es va reprimir la pràctica de fotoperiodistes. 

5.1 Els fets d’octubre de 2019 de Xile 

Des de mitjans d'octubre Xile està visquent una de les majors mobilitzacions socials de les últimes

dècades. El poble xilè, amb marxes i concentracions auto-convocades en tot el país, està expressant

amb força la seva indignació amb el present govern – actualment amb menys força per la irrupció

de la covid-19 –, però els esclats socials no són espontanis, tenen un context, subjectes i actors

polítics.  

Hi ha tres factors que determinen la posició socioeconòmica d'un país:  l’educació,  l’ocupació i

l'ingrès;  tots  ells  es reparteixen de manera desigual  a  Xile134.  En el  mateix informe PNUD, es

declara que Xile és el  país  més desigual en la regió més desigual (regió llatinoamericana).  Per

entendre  el  per  què,  és  necessari  retrocedir  a  la  dictadura  militar  que  es  va  viure  en  el  país

llatinoamericà entre 1973 i 1990, període en què hi va haver una davallada econòmica, ja que van

caure les inversions en salut, habitatge, obres públiques i educació. Durant el regim militar es va dur

133  SALVADOR MARTÍ I PUIG: Ídem, p. 404. 
134  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD): DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la

brecha social en Chile, Uqbar Editores, Santiago de Chile, junio 2017, p.18. 

85



a terme una re-estructuració d'Estat sobre un model econòmic neoliberal, el qual encara segueix

vigent.  L'any 1990,  Xile  va canviar  d'un govern militar  a  un escollit  democràticament,  però el

model econòmic imposat durant la dictadura militar no ha estat eliminat. Aquest model ha donat

com a resultat una segmentació social; les ciutats són segmentades segons la condició social, la qual

es veu determinada per la mobilitat intergeneracional135, que fa referencia a la posició social que es

va passant de generació en generació. És així com apareixen les zones segregades, on hi ha gent

amb menys opcions per desplaçar-se i relacionar-se. Amb tot això, l'Estat té el poder de decisió i

distribució del sòl de les ciutats.

També és important parlar sobre el paper de l'Estat en l'educació. Durant el règim autoritari es va

aplicar el principi de subsidiarietat, deixant així tot el finançament dels principals serveis públics en

mans  d'administracions  privades.  Aquest  model  no  permet  a  les  alcaldies  mantenir  els  serveis

educacionals i consegüentment – un cop més – es produeix una profunda segregació social. Aquesta

segmentació en l'educació limita les oportunitats per desenvolupar-se. 

A més, el cost de vida ha incrementat, sent així impossible estalviar i, bàsicament, viure dignament.

A Xile existeix una gran bretxa salarial i la desigualtat de gènere en el món laboral també es fa molt

present; el homes tenen una possibilitat de 3,6 vegades més gran que les dones d'estar representats

en les professions de més prestigi136. 

Aquesta desigualtat ha portat la Constitució del 1980 a la taula del debat en el recent conflicte social

de Xile.  El 17 de setembre de 1986, després que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez atemptés

fallidament contra el dictador Augusto Pinochet, va ser l’últim cop que es va decretar toc de queda a

Xile  per  motius  polítics.  Però  33  anys després,  amb la  ferida  encara  oberta  pel  que  va  deixar

Pinochet, el poble xilè ha hagut de viure més d’una setmana sota l’estat d’emergència i set tocs de

queda  consecutius.  Aquesta  va  ser  la  resposta  immediata  de  la  dreta  xilena,  encapçalada  pel

president Sebastián Piñera, enfront la decisió que va prendre la majoria de la ciutadania de no pagar

el  bitllet  de metro a  les  diverses  estacions  de  Santiago en resposta  a  l’augment del  valor  dels

passatges.

El 18 d’octubre de 2019 es van intensificar les destrosses i es van cremar estacions completes,

obligant així les institucions a tancar totes les línies, un fet mai vist a la regió metropolitana. Aquells

primers incendis representaven la tradició revolucionària del país que reprenia el fil de la pròpia

història al  punt on l’havia deixada en els antics trasbalsos. Ningú pot negar que tot  això no es

redueix tan sols a l’augment del bitllet  de metro,  sinó que les desigualtats resultants del model

135  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD): Ídem, p. 74. 
136  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD): Ídem, p. 95. 
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socioeconòmic imposat durant la dictadura de Pinochet, i que segueix vigent després de set governs

democràtics, han despertat el poble. “No son 30 pesos, son 30 años”, és una de les frases que es pot

llegir als cartells de les protestes. Amb les forces militars al carrer, la reacció de la ciutat també va

ésser immediata, ni els trets ni els gasos han intimidat el poble, que a totes les protestes recorda que

“el pueblo unido jamás será vencido”. El poble xilè ha vençut la por que va deixar Pinochet i, amb

sang freda, surt al carrer diàriament, registrant – el 25 d'octubre – la protesta més gran en dècades

amb més d’un milió de persones. El conegut Xile, gairebé europeu, que representava la promesa

d’estabilitat i desenvolupament, ara té els carrers plens de militars amb armes, vehicles blindats i

policies  exercint  repressió.  Sirenes,  trets,  casseroles  i  culleres,  helicòpters  militars  i  crits  de

revolució són els sorolls que envaeixen la regió metropolitana. Sortir al carrer amb una llimona i

una ampolla d’aigua amb bicarbonat s’ha convertit en el ritual de molts ciutadans abans de sortir de

casa; a Santiago es respira molt gas lacrimogen.

L’Estat d’emergència i els tocs de queda van finalitzar, curiosament, amb l’arribada de l’ONU, que

va investigar les violacions  dels drets  humans durant  el  mes de novembre i  que,  finalment,  va

denunciar les violacions als drets humans. L’Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
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para  los  Derechos Humanos,  que té  com a directora  a  l’anterior  presidenta  de Chile,  Michelle

Bachelet, va ser l’encarregada de publicar el 13 de desembre un informe on declara que a Xile «s’ha

produït un elevat nombre de violacions greus als drets humans»137. Tot i això, les violacions es

repeteixen dia a dia amb més truculència a diversos punts de la ciutat. Durant el període del 18

d’octubre fins al 30 de novembre, segons el balanç anual de la Fiscalía Nacional de Chile, es van

sumar un total de 5.558 denúncies de persones que manifesten haver patit violència institucional

durant  la  crisis  social  i  registra  la  mort  de  31  persones  en  el  mateix  període138.  Tot  i  la  forta

repressió per part de les forces de seguretat, el poble xilè segueix resistint per un model més just i

vol fer retrunyir a tot el món el lema “Chile despertó”.  

5.2 Els fets d’octubre de 2019 de Catalunya 

Fa dècades que milions de persones demanen la independència de Catalunya; Catalunya vol viure

en  llibertat,  diuen.  Si  bé  en  aquesta  investigació  parlem dels  fets  d’octubre  de  2019,  l’origen

d’aquests es remunta fins els anys 1934 i 2017. 

El 6 d’octubre de 1934, poc després de les vuit de la tarda, el president de la Generalitat, Lluís

Companys, proclamava l’Estat Català de la República Federal espanyola des del balcó del Palau de

la Generalitat139, repetint així l’acte de sobirania política de Francesc Macià, qui l’abril del 1931

proclamà  la  República  Catalana.  Una  mica  més  de  mig  any  després,  el  6  de  juny  de  1935,

Companys  i  la  resta  de  membres  del  seu  govern  van  rebre  la  notícia  de  la  sentència  que  els

condemnava a trenta anys de presó per cap. Empresonat arrant d’aquests fets, va marcar un punt

d’inflexió en la història del país i la relació entre el Govern Central i el govern de la Generalitat. 

Vuitanta-tres anys després, el Govern de la Generalitat, amb Carles Puigdemont com a president i

Oriol Junqueras com a vicepresident, va dur a terme un referèndum unilateral per preguntar a tot el

poble català si acceptaven un Estat independent en forma de República per a Catalunya (“Vol que

Catalunya  sigui  un  estat  independent  en  forma  de  república?”140).  Aquesta  iniciativa

d’organitzacions  de  la  societat  civil  catalana,  principalment  de  l’Assemblea  Nacional  Catalana

(ANC) i Òmnium Cultural, va ser declarada il·legal per part del Govern espanyol. 

137  <<La ONU denuncia “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido social en Chile>>  El
País:  el  periódico  global.  03-03-2020.
<https://elpais.com/internacional/2019/12/13/america/1576242860_199468.html> 

138  <<Fiscalía eleva a 5.558 las víctimas que denuncian violaciones a Derechos Humanos desde el  inicio de las
manifestaciones  sociales.  Sala  de  Prensa.  Noticias>>.  Fiscalía  de  Chile.  16-05-2020.
<http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285>

139  M. LÓPEZ ESTEVE: “Els fets d’octubre de 1934: més enllà de l’acció governamental”, Segle XX Revista 
catalana d’història, núm. 3, 2010, p. 38. 

140  Pregunta que es trobava en les papeletes del referèndum i que es contestava amb un ‘sí’ o un ‘no’. 

88

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285
https://elpais.com/internacional/2019/12/13/america/1576242860_199468.html


Al setembre, però, quan Puigdemont ja havia declarat aquell mateix estiu que es duria a terme el

referèndum de l’1 d’octubre, l’Estat envià milers d’efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional

a Catalunya,  els  quals  es  van allotjar  en vaixells  als  ports  de Barcelona i  Tarragona.  El  20 de

setembre  la  Guàrdia  Civil  espanyola  va  assaltar  els  departaments  d’Economia,  Afers  Socials,

Governació i Exteriors de la Generalitat per tal d’evitar el referèndum del primer d’octubre. Els

agents van detindre una dotzena d’alts càrrecs de la Generalitat141. El malestar del poble pels fets els

va  dur  a  realitzar  una  concentració  espontània  el  mateix  20  de  setembre  davant  la  seu  del

Departament d’Economia de la Generalitat, a la Rambla de Catalunya de Barcelona. 

L’objectiu dels cossos policials era frenar el referèndum desmantellant el nucli de la logística, i ja el

mateix 1 d’octubre, evitant l’obertura dels col·legis electorals. És per això que la ciutadan És per

això que la ciutadania va protegir  els locals de votació. Tanmateix,  els Mossos d’Esquadra van

aconseguir clausurar 230 col·legis electorals142 i les càrregues de la Polícia Nacional i la Guàrdia

Civil – violència que no va ser qüestionada – van convertir aquests col·legis d’arreu de Catalunya

en camps de batalla. Posteriorment, el mateix mes d’octubre s’aplicà l’article 155 de la Constitució

espanyola143, i la detenció dels líders de les organitzacions socials i posterior empresonament i exili

d’integrants del govern català. 

Sent  un  referèndum considerat  “il·legal”,  l’anomenat  procés  d’independència  de  Catalunya  no

s’acabà en aquest punt.  L’any 2019 es celebrà el  judici  contra els dotze líders independentistes

acusats d’organitzar el Referèndum de l’1 d’octubre i la manifestació del 20 de setembre davant el

Departament d’Economia. La sentència, que es va fer pública el 14 d’octubre, va declarar un total

de 99 anys de presó repartits entre nou dels dotze polítics catalans, i els altres tres acusats foren

condemnats únicament per desobediència, per la qual cosa la condemna es limità al pagamanet de

multes.  

Aquest mateix 14 d’octubre, es desencadenà una onada de protestes arreu de Catalunya. Milers de

persones van col·lapsar el funcionament de l’aeroport del Prat de Barcelona i la resposta dels cossos

policials,  Mossos  d’Esquadra  i  Policia  Nacional,  va  ser  carregar  contra  els  manifestans,  una

141  <<Una  enorme  manifestació  denuncia  el  cop  d’estat  al  centre  de  Barcelona>>.  VilaWeb.  17-05-2020.
<https://www.vilaweb.cat/noticies/la-guardia-civil-assalta-el-departament-deconomia-de-la-generalitat-referendum-
indra-consorci-catalunya-obert/>

142  <<Referèndum de l’1 d’octubre>>. Enciclopèdia.cat. 12-05-2020. <https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-
22547439.xml> 

143  Article de la Constitució del 1978 inclòs en el capítol tercer del títol VIII. Aquest manifesta que cal frenar la
intervenció del govern d’una comunitat autìnoma en cas que des del govern central es consideri que l’acció del
primer pot posar en perill les obligacions que la Constitució li imposa. 

89

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-22547439.xml
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-22547439.xml
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-guardia-civil-assalta-el-departament-deconomia-de-la-generalitat-referendum-indra-consorci-catalunya-obert/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-guardia-civil-assalta-el-departament-deconomia-de-la-generalitat-referendum-indra-consorci-catalunya-obert/


operació criticada per la seva brutalitat. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a 56

persones i deu d’elles van ser traslladades a l’hospital144. 

La manifestació a l’aeroport de Barcelona tan sols va ser el primer escenari.  Durant tot el mes

d’octubre es van produir diverses manifestacions amb violència. El 18 d’octubre hi va haver una de

les manifestacions més dures i almenys 83 persones van ser detingudes145 i 182 ferides146, 152 de

les quals a la manifestació de Barcelona, la resta a Girona, Tarragona i Lleida. Contusions facials i

oculars per part del cossos policials, van despertar encara més indignació entre el poble català. 

Les protestes de caràcter independentista van passar a ser un crit pels drets i les llibertats. La Unió

de Pagesos es va mobilitzar amb tractorades per tot el territori, el grup de vehicles Seat va aturar la

producció i l’empresa de supermercats Bon Preu també va participar en l’aturada. En definitva, gran

part del país català es va paralitzar. 

144  <<Las protestas independentistas colapsan el aeropuerto de Barcelona>>.  El País. 12-05-2020. 
<https://elpais.com/ccaa/2019/10/14/catalunya/1571042788_418131.html>

145  <<83 detinguts en les protestes d’aquest divendres a Catalunya>>. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
SA. 12-05-2020. <https://www.ccma.cat/324/almenys-27-detinguts-en-les-protestes-daquest-divendres-a-catalunya/
noticia/2956701/ >

146  <<Detinguts i ferits en les mobilitzacions arran de la sentència: balanç actualitzat>>. Betevé. 12-05-2020. <https://
beteve.cat/societat/detinguts-ferits-mobilitzacions-sentencia-proces/ >
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Imatge 14. Manifestació a l'aeroport de Barcelona. Fotografia del fotoperiodista Albert
Garcia. 
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El  26 d’octubre,  l’Assemblea  Nacional  Catalana  i  Òmnium Cultural  piulaven a  Twitter  que es

convocava a tothom a les 17 h a Barcelona per mobilitzar-se en defensa dels drets fonamentals i

contra la repressió. Per altra banda, els  Comitès de Defensa de la República (CDR) van convocar

una acció davant la prefectura de la policia espanyola a la Via Laietana de Barcelona a les 19.30 h

del  mateix dia  per  «tornar  totes les pilotes  que ens  van disparar»147,  tal  com van manifestar  a

Twitter.

A  la  protesta  del  29  d’octubre,  convocada  pels  CDR,  van  acudir  menys  d’un  centenar  de

manifestants,  sent així  una de les  concentracions  amb menys assistents  des  de la  sentència  del

procés. 

Segons l’actualització del 31 d’octubre del mitjà de comunicació Betevé, durant el mes d’octubre

els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van detindre 213 persones, d’aquestes detencions 105

van tenir lloc a la demarcació de Barcelona. Pel que fa als ferits, la xifra supera les 600 persones. 

«Entre  aquests  ferits  hi  ha  quatre  persones  que  han perdut  la  visió  d’un ull  durant  les

protestes. Entre els lesionats més greus, també hi ha una dona ingressada a l’Hospital Vall

d’Hebron per l’impacte d’un projectil  d’escuma  que continua greu,  tot  i  que evoluciona

favorablement, i un agent de la Policia Nacional que també està greu a l’UCI de l’Hospital

de Sant Pau. En el seu cas, va resultar ferit en els  aldarulls de la plaça d’Urquinaona  del

divendres 18 d’octubre»148.

Octubre va finalitzar amb aquest fatídic registre, tanmateix fins el març de 2020 un centenar de

manifestants van continuar tallant l’Avinguda Meridiana de Barcelona. La covid-19 va obligar a

suspendre les protestes diàries.  No obstant això, a Twitter ja es comenta la pròxima data per sortir

als carrers a protestar, això sí, quan la covid-19 ho permeti. 

147  <<Manifestació del 26 d’octubre: Òmnium i ANC organitzen mobilització contra la repressió>>. VilaWeb. 12-05-
2020. <https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-26-octubre-barcelona-hora-omnium-assemblea/>

148 <<Detinguts i ferits en les mobilitzacions arran de la sentència: balanç actualitzat>>. Ídem. 
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CAPÍTOL VI – L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ EN LA

COBERTURA DE LES MOBILITZACIONS SOCIALS

6.1  La  pràctica  i  repressió  del  fotoperiodisme  durant les

mobilitzacions d’octubre

En moments de forta tensió, els periodistes estan exposats a l’ús de la llei mordassa, els escorcolls,

els bloqueigs i les amenaces per part dels cossos de seguretat, als quals s’hi sumen els boicots dels

manifestants.  El  Manual de seguridad para periodistas  de Reporteros Sin Fronteras (RSF), amb

col·laboració de la UNESCO, pretén servir de guia per als reporters que es troben en zones de risc,

des de guerres fins a manifestacions violentes. 

El primer esment que fa el manual sobre manifestacions és un consell als treballadors independents,

que se’ls recomana comptar amb una pòlissa que cobreixi la malaltia, la repatriació, la discapacitat i

la mort, i assegurar-se que la pòlissa cobreixi riscos de manifestacions149. Tot i això, el manual

compta  amb  un  punt  dedicat  exclusivament  a  les  manifestacions  i  que  porta  per  títol  Cómo

prepararse para cubrir una manifestación.  Es recomana treballar en equip o, com a mínim, en

parella i conèixer bé el nucli urbà dels fets i el tipus de manifestació. 

«Infórmate de los procedimientos y armas que podrían utilizarse con el fin de analizar los

riesgos y prepararte en consecuencia. Determina también, dependiendo de la multitud y el

tipo de manifestación, si es mejor ir identificado como periodista o si, por el contrario, te

ganarás la hostilidad de los manifestantes»150.

Pel que fa als elements de protecció, es recomana no portar-los des d’un bon principi, ja que podria

provocar  la  indignació  dels  manifestants,  que «es  consideren pacifistes  i  acusen als  periodistes

d’anticipar els enfrontaments»151.  Tanmateix,  sí que es recomana identificar-se com a periodista

davant les forces de seguretat per tal d’evitar que t’identifiquin com a militant. Paradoxalment, RSF

planteja l’ús d’armilles antiavalots per protegir-se d’armes curtes, blanques i els cops de porra, però

alerta que si es dissimula l’armilla, el periodista podria ser confós per un policia de paisà, i, per altra

banda, si es porta l’armilla de "PREMSA", s’exposa a la violència de manifestants que no volen la

149  REPORTEROS SIN FRONTERAS: Manual de seguridad para periodistas. Guia práctica para reporteros en 
zonas de riesgo, 1992, p. 23. 

150  REPORTEROS SIN FRONTERAS: Ídem, p. 59. 
151  REPORTEROS SIN FRONTERAS: Ídem, p. 59. 
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presència dels professionals de la informació. En definitiva, un periodista enmig d’una manifestació

és un punt blanc i rebrà (gairebé) sempre, ja sigui per part dels cossos policials o pels manifestants.

Mireia Comas ens ho explica des de la seva experiència i destaca que «a vegades ens trobem amb

problemes amb manifestants que no volen ser fotografiats, però són ells els que han de preocupar-se

d’anar tapats si no volen sortir a la fotografia. De fet, haurien de preocupar-se més per les càmeres

que porta la policia»152. No obstant això, la fotoperiodista free-lance Sira Esclans, afirma que durant

les  mobilitzacions post-sentència,  a Barcelona,  «ens va sorprendre una realitat  molt  diferent en

aquesta relació entre manifestants i premsa. Estem acostumats que quan hi ha manifestacions a

nivell antirepressiu per part de manifestants, s’ataca a la premsa perquè no fotografiï. En aquest cas

trobava  certa  moda  i  postureig  davant  dels  fotoperiodistes  i  fins  i  tot  ens  demanaven  que

fotografiéssim.  Els  manifestants  han  estat  conscients  que  cal  que  la  premsa  cobreixi  aquests

esdeveniments. Sempre faig referència a la frase de Robert Capa que diu: una causa sense imatges,

no és tan sols una causa perduda sinó que és una causa oblidada»153. 

A més, des del manual s’exposa un fragment en que es corroboren totes les mesures que ha de

prendre un periodista per cobrir moviments socials amb un alt grau de tensió; el periodista cal que

estigui atent a tots els fets per no sortir perjudicat: 

«Nunca te interpongas entre  la policía  y los manifestantes,  o  en su ángulo de tiro.  […]

Localiza y evita a los individuos más peligrosos (armados, con casco, encapuchados, etc.), y

anticípate a los movimientos de multitudes fijándote en los ojos de los manifestantes. En

núcleos urbanos, ten cuidado cuando haya edificios altos (desde los que se puedan lanzar

objetos).  […]  Si  te  atacan  personal  y  físicamente  y  te  conviertes  en  el  blanco  de  los

proyectiles, ponte a salvo, ocúltate y abandona la zona. […] Observa a los fotógrafos y a las

fuerzas del orden: si se colocan sus cascos, es el momento de sacar tu equipo de protección

(casco y máscara).  […] ten en cuenta  que es  difícil  correr  con una máscara  de  gas:  te

quedarás sin aliento rápidamente»154. 

Queda en evidència que la professió del periodista que cobreix manifestacions socials cada cop és

més perillosa i requereix la mobilització de tots els implicats. Per més inri, molts del fotoperiodistes

són  free-lance, ja sigui per les noves oportunitats que obre Internet, que ha permès a periodistes

individuals  publicar  informació  pel  seu  compte,  com  per  la  dependència  dels  mitjans  de

comunicació  d’aquest  tipus  de  periodistes  per  reduir  costos155.  És  clar,  aquests  periodistes  no

152  Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
153  Entrevista personal, realitzada el 6 de maig de 2020 per videoconferència. 
154   REPORTEROS SIN FRONTERAS: Ídem, p. 61-62. 
155 Veure subapartat ‘2.3.1.1 Els fotoperiodistes free-lance’.
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compten amb el suport institucional dels mitjans i han de buscar ajuda en associacions, sindicats i

col·legis. A més, quan cobreixen un moviment social d’aquestes dimensions, tampoc estan segurs

que vendran alguna de les fotografies. Aquest és el cas del novell fotoperiodista free-lance Xavier

Hurtado, que en aquell moment no col·laborava per a cap mitjà i va voler cobrir les manifestacions

pel seu compte per tal «d’immortalitzar el moment i, si s’escau, vendre alguna foto». Tot i la gran

iniciativa, en Xavier lamenta que «quan vas a una manifestació i et trobes amb fotoperiodistes com

en Pau Venteo, l’Emili Puig, en Jordi Borràs i altres, ja no tens gaire a fer. Si no t’han enviat des de

l’agència o el diari per cobrir els fets, serà molt complicat vendre les fotografies»156.  

Efectivament, les protestes de Xile i Catalunya van deixar molts ferits i detinguts. Ara bé, molts

d’ells van ser professionals de la informació. La protecció del dret a la informació que hem anat

exposant al llarg del present treball,  especialment  en el  Capítol III.  s’ha vist  vulnerada per part

d’aquells que haurien de protegir-la en tant que una llibertat fonamental que es recull en l’Article 19

de la Declaració Universal dels Drets Humans.  

156  Entrevista personal, realitzada el 5 de maig de 2020 per videoconferència. 
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Imatge 15. Repressió policial durant l'octubre de 2019 a Catalunya amb presència de 
fotògrafs. Fotografia del fotoperiodista Martí Albesa. 



6.1.1 Vulneració de l’exercici dels fotoperiodistes durant les protestes

de Catalunya i posteriors denúncies

Pel  que fa a Catalunya,  l’Anuari  Mèdia.cat  recull  en una infografia  el  recompte d’agressions a

periodistes del dilluns 14 al diumenge 27 d’octubre157. Es comptabilitzen un total de 70 periodistes

ferits  per  diferents  causes:  cossos  policials,  manifestants,  grups  d’extrema  dreta  i/o  causes

desconegudes.  Com ja  hem apuntat,  el  18 d’octubre va ser un dels  dies  més fatídics amb 182

persones  ferides.  Doncs  bé,  24  d’aquestes  són  informadors que  van  resultar  ferits  mentre

treballaven, sent aquest el dia amb més periodistes ferits pel llançament de bales de goma, gasos

lacrimògens i  per  cops  de porra.  A més,  el  mateix  dia  dos  periodistes  van ser  detinguts,  un a

Barcelona i un altre a Tarragona. 

 

157 <<70 periodistes ferits en les mobilitzacions contra la sentència. Anuari 2019>>. Mèdia.cat: observatori crític dels
mitjans.  02.05.2020.  <https://www.media.cat/2020/04/17/70-periodistes-ferits-en-les-mobilitzacions-contra-la-
sentencia/ >
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Imatge 16. Gràfic de Mèdia.cat del recompte de les agressions a periodistes entre el 14
i el 27 d'octubre de 2019.
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En relació a  la  distribució del  territori  dels  70 periodistes  ferits,  a  Lleida es comptabilitza una

periodista ferida per les càrregues del dia 15; a Girona dos periodistes ferits per bales de foam i foc

encreuat entre la policia i els manifestants; a Sabadell un periodista va rebre un cop per projectils; a

Tarragona quatre periodistes ferits per manifestants; a Barcelona un total de 60 periodistes ferits,

onze a la revolta de l’Aeroport del Prat i la resta es van produir al llarg de la setmana a la capital, la

majoria com a resultat de l’acció policial, però també per part dels manifestants i atacs de l’extrema

dreta; a Palma de Mallorca, fora de Catalunya, dos periodistes van ser agredits mentre cobrien una

manifestació unionista. 

La infografia manifesta que 48 periodistes (un 69%) van resultar ferits per agressions de la Policia

nacional espanyola i els Mossos d’Esquadra, tant de forma deliberada contra periodistes com també

com a  conseqüència  de  càrregues  genèriques  contra  manifestants;  10 (un  14%) periodistes  per

l’acció de manifestants; 2 (un 3%) per atacs de l’extrema dreta i en 10 incidents dels quals se’n

desconeix la causa (14%). 

L’Observatori Mèdia.cat comunica que, junt amb el Grup de Periodistes Ramon Barnils, han fet tot

el possible per fer arribar les xifres d’agressions a diverses institucions nacionals i internacionals.

En el marc d’una trobada amb diverses entitats periodístiques, es van reunir amb l’alcaldessa de

Barcelona, Ada Colau, i amb el regidor de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament, Marc Serra; en el

marc del Consell Assessor de l’Oficina de Drets Civils i Polítics es van reunir amb el vicepresident
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Imatge 17. Gràfic de Mèdia.cat del recompte de les agressions a periodistes, per 
causants. 



del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès158. A més, gràcies a les xifres recollides i el comunicat

que  va  fer  el Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya  denunciant les  dotze  agressions  del  14

d’octubre159, la Federació Europea de Periodistes (FEP) i la Federació Internacional de Periodistes

(FIP),  van  presentar  els  fets  davant  la  Plataforma  de  Protecció  de  Periodistes  del  Consell

d’Europa160. 

Voldríem destacar un paràgraf de la denúncia que va fer el Sindicat de Periodistes de Catalunya, on

s’exposa la vulneració al dret a la informació, que tant hem reiterat: 

«Aquests atacs suposen una vulneració al dret a la informació de la ciutadania en impedir

que  els  i  les  professionals  del  periodisme  realitzin  la  seva  tasca.  Protegir  el  dret  a  la

informació  de  la  ciutadania  és  una  obligació  dels  poders  públics,  tal  com  estableixen

nombroses disposicions internacionals i nacionals, com l'article 52 de l'Estatut de Catalunya,

l'article 20 de la Constitució espanyola i l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets

Humans. No respectar aquest dret és impropi i inadmissible en una societat democràtica». 

Des de Mèdia.cat es contrasta que el 14 d’octubre sis fotoperiodistes van ser ferits: els fotògrafs

free-lance Pau Venteo, Mireia Comas i Xavier Hurtado; Albert Salamé, fotògraf de  Vilaweb; un

fotògraf que va voler mantenir-se en l’anonimat i Freddy Davies, fotògraf de la Directa. 

Taula 1. Recompte de fotoperiodistes agredits a partir de l’informe de Mèdia.cat, que

comptabilitza les agressions a tot professional de la informació. 

DIA NOM I PRIMER

COGNOM DEL

FOTOPERIODISTA

MITJÀ PEL QUAL

TREBALLA

AGRESSIÓ 

158  <<70 periodistes ferits: recull definitiu un mes després de la nit més dura de protestes. Mapa de la censura>>.
Mèdia.cat: observatori crític dels mitjans.  02-05-2020. <https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions-
periodistes-protestes-sentencia/>

159  <<Dotze periodistes agredits en les mobilitzacions d’ahir a Catalunya>>. Sindicat de periodistes. 02-05-2020. 
<https://www.sindicatperiodistes.cat/content/dotze-periodistes-agredits-en-les-mobilitzacions-dahir-catalunya>

160 <<Douze  journalistes  victimes  de  violence  en  marge  des  manifestations  en  Catalogne.  Democratie.  Media
freedom>>.  Conseil  de  l’Europe  Portail.  14-05-2020.  <https://www.coe.int/fr/web/media-freedom/detail-alert?
p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-
4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=53293041>
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14 d’octubre Pau Venteo Free-lance i

col·laborador a

Catalunya Ràdio

Sis  cops  de  porra

consecutius

14 d’octubre Mireia Comas Free-lance Tall  superficial  al  cap

per  una  ampolla

voladora  d’un

manifestant

14 d’octubre Xavier Hurtado Free-lance Impacte d’una pilota de

goma  als  llavis  i

contusió  a  l’espatlla

esquerra

14 d’octubre Albert Salamé Vilaweb Causes desconegudes

14 d’octubre Anònim Anònim Causes desconegues

14 d’octubre Freddy Davies La Directa Colpejat  per  la  Policia

Nacional

16 d’octubre Sira Esclasans Free-lance i

col·laboradora a La

Mira i La Directa

Impacte  de  bala  de

foam  dels  Mossos

d’Esquadra  a la cama 

16 d’octubre Bru Aguiló Associació

Fotomovimiento

Impacte  de  bala  de

foam  dels  Mossos

d’Esquadra a la cama 

18 d’octubre Sergi Alcázar El Nacional Colpejat  per  un  agent

de la Policia Nacional

18 d’octubre Emili Puig Free-lance Pilota de goma de rebot

que  va  causar-li  una

commoció cerebral 

18 d’octubre Emilio Morenatti Associated Press Tret de foam

18 d’octubre Bernat Arnangué Associated Press Bala de goma
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18 d’octubre Albert Salamé Vilaweb Trau al cap

18 d’octubre Paco Freire Free-lance Intimidació per part de

policies,  que  finalment

van trencar-li la càmera

18 d’octubre David Aparicio Diari de Girona Bala de foam al colze

26 d’octubre Anònim Anònim Impacte  de  projectil

foam  dels  Mossos

d’Esquadra  a

l’abdomen

26 d’octubre Anònim Anònim Impacte  de  projectil

foam  dels  Mossos

d’Esquadra  a  la  cama

dreta

26 d’octubre Felipe Dana Associated Press Cop  de  porra  que  va

provocar-li una fractura

al nas 

Mireia Comas, que va ser de les poques fotoperiodistes ferides per part d’un manifestant, li treu

importància afirmant que «va ser per mala sort i per la mala punteria del manifestant»161. Xavier

Hurtado,  tot  i  no ser ferit  per  manifestants,  sí  que va ser increpat  perquè volia fotografiar  una

barricada i els manifestants no el deixaven passar, ara bé, els va contestar: «oi que us queixeu de la

premsa? Doncs aquí, o surt tot o no surt res»162. Per altra banda, Hurtado sí que va ser ferit per una

pilota de goma de la Policia Nacional, així ens ho ha explicat: 

«La noció de les hores la vaig perdre, però cap allà les 21.20 h – realment sé l’hora per

l’última foto que vaig fer – em van disparar una pilota de goma al pàrquing de l’aeroport, en

un principi jo pensava que m’havien llançat un extintor. Vaig tenir sort perquè si no m’arriba

a rebotar primer a la mà, em mata. La pilota va a una velocitat d’uns 700 km per hora i el

cop directe a la mandíbula em podria haver aixafat el cervell»163.

161 Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
162 Entrevista personal, realitzada el 5 de maig de 2020 per videoconferència. 
163 Entrevista personal, realitzada el 5 de maig de 2020 per videoconferència. 

99



El dimecres 16 d’octubre Sira Esclasans, fotògrafa free-lance de La Mira i la Directa, i Bru Aguiló,

fotògraf de l’associació de fotoperiodistes Fotomovimiento, van rebre l’impacte d’una bala de foam

dels Mossos d’Esquadra a la cama mentre treballaven perfectament identificats. Segons testimonis, i

com informa Mèdia.cat, la fotògrafa de l’Ara, Cristina Calderer, va rebre una pedrada al turmell. 

Sira Esclasans, que en el moment de rebre l’impacte es trobava amb altres companys de la professió

al  Passeig  de  Sant  Joan  de  Barcelona,  manifesta  que  «anava  acreditada  visiblement  com  a

fotoperiodista amb l’acreditació oficial del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que és el braçalet

taronja i justament tot el grup de professionals també anava identificat. Aleshores, nosaltres ens

trobàvem en  grup entre  el  cordó policial  i  la  manifestació  que  feia  front  al  cordó.  El  fet  que

disparessin  contra  nosaltres  ens  fa  pensar  que  era  premeditat  perquè  els  projectils  de  foam es

caracteritzen per ser d’alta precisió.»164. Cal destacar que la Sira no va poder cobrir cap més dia de

les manifestacions per la ferida i, per tant, no va rebre cap sou, ja que guanya diners per fotografia

venuda,  la  qual  cosa  demostra  que  els  fotoperiodistes  free-lance  queden totalment  desemparats

davant aquestes situacions. 

164 Entrevista personal, realitzada el 6 de maig de 2020 per videoconferència. 
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Imatge 18. Xavier Hurtado, amb la fotoperiodista Mireia Comas i un manifestant, minuts 
després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Fotografia del fotoperiodista Albert 
Salamé.



El 18 d’octubre el fotoperiodista Sergi Alcázar, d’El Nacional, va ser colpejat per un agent de la

Policia Nacional que volia impedir-li que cobrís els aldarulls. La mateixa nit, al fotoperiodista Emili

Puig va rebotar-li una pilota de goma a la cara, causant-li  una commoció cerebral, ara bé, el més

preocupant és que segons manifesta al seu Twitter, al sortir de l’hospital va ser increpat per agents

de la Policia Nacional que se’n reien d’ell. Els fotoperiodistes d’Associated Press, Emilio Morenatti

i Bernat Arnangué, també van haver de ser atesos aquella nit per rebre un tret de foam i un impacte

de bala de goma, respectivament. Tampoc se’n va tornar a salvar el fotoperiodista de Vilaweb Albert

Salamé, ferit per un trau al cap i el fotògraf Paco Freire, que va ser víctima de la intimidació de

policies, els quals finalment van trencar-li la càmera. A Girona, el fotoperiodista David Aparicio del

Diari de Girona, va ser ferit al colze per una bala de foam. 

Si  el  26  d’octubre  cinc  periodistes  van  ser  ferits,  tres d’ells  eren  fotoperiodistes  perfectament

acreditats, segons informa Mèdia.cat en l’article. Tot i això, dos van rebre impactes de projectils

foam dels Mossos d’Esquadra, un a l’abdomen i l’altre a la cama dreta, i Felipe Dana, fotoperiodista

d’Associated Press, va rebre un cop de porra que va provocar-li una fractura al nas. 

Sorprenentment, les detencions no es van produir únicament a manifestants, sinó que professionals

de la informació també en van ser víctimes. Aquest és el cas del fotoperiodista Albert García d’El

País, detingut en els disturbis de Barcelona del 18 d’octubre. «Durant la tarda del 18 d’octubre ja es

101

Imatge 19. Fotògraf acreditat amb un tret de foam a la cama dreta. Fotografia del 
fotoperiodista Jordi Borràs. 



va viure molta tensió a Plaça Urquinaona. Al voltant de les 22.30 h del vespre la plaça ja estava

tranquil·la i  hi  havia dos nois que caminaven per allà i  un agent de la  Policia Nacional els  va

demanar que marxessin. Un dels nois el va contestar i l’agent el va llançar a terra per apallissar-lo.

El grup de fotògrafs que estàvem a la plaça ho vam voler documentar, però un policia se’m va posar

davant per tal de tapar-me l’escena i no poder fotografiar-la. Evidentment, el vaig esquivar una mica

i em va empènyer al pit i jo em vaig queixar, a partir d’aquí va cridar a altres policies per detenir-me

amb violència. Ells diuen que em van detenir perquè havia agredit a un policia, quan no és així»165.

Albert  García  va sortir  la  mateixa nit  de comissaria  gràcies a  les  pressions  d’El País,  tal  com

evidencia ell, «la cobertura que et dona un mitjà com El País no és la mateixa que la que et podria

donar un mitjà local. Mediàticament un diari d’aquestes dimensions té molta més força [...]». 

L’informe 2019: Periodistes a la diana. Restriccions a les llibertats d’expressió o d’informació de

periodistes i ciutadania recollides al Mapa de la Censura dels Països Catalans, denúncia que el

2019 ha estat l’any rècord en les agressions a periodistes amb 87 informadors ferits, dels quals 70

són els comptabilitzats entre el 14 i el 27 d’octubre. 

«No tan sols ha augmentat la xifra, sinó també la gravetat de les lesions. Si bé les empentes i

els  cops  amb  contusions  lleus  continuen  sent  les  agressions  més  habituals,  durant  els

incidents d’octubre hi ha hagut conseqüències molt més greus, amb diverses ferides al cap o

a braços i cames que han necessitat punts de sutura i,  almenys, una fractura al nas, una

commoció cerebral i un atac d’asma per l’exposició als gasos lacrimògens»166.

Cal apuntar que en aquest recompte de l’informe, no tenim en compte els 201 incidents que  han

restringint les llibertats d’expressió i d’informació de periodistes i ciutadania durant tot l’any 2019,

únicament ens centrem en agressions. 

Les conclusions de l’informe han estat presentades a la consulta externa que ha obert la Comissió

Europea a organitzacions de la societat civil i organismes independentistes sobre l’Estat de Dret a la

UE, que n’elaborarà un informe. 

Per altra banda, la FIP i la FEP van exigir, a través de les respectives pàgines webs, al conseller

d’Interior, Miquel Buch, i al ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, una investigació sobre

les  agressions  per  tal  d’aclarir  els  fets.  El  Col·legi  de  Periodistes  de  Catalunya  i  altres  119

associacions, mitjans i sindicats van firmar el manifest Sense periodisme no hi ha democràcia en el

165 Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
166  J. CANELA I BARRULL: Periodistes a la diana. Restriccions a les llibertats d’expressió o d’informació de 

periodistes i ciutadania recolldes al Mapa de la Censura dels Països Catalans, Grup de Periodistes Ramon Barnils,
maig de 2020 , p. 14. 
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qual  es  reprova  l’actuació  dels  cossos  policials;  es  reclama  a  la  conselleria  d’Interior  de  la

Generalitat i al ministeri espanyol d’Interior que investiguin els fets i, a més, també es demana als

manifestants que respectin la feina dels professionals per poder garantir els seus drets democràtics a

la informació167. 

El  Servei  d’Atenció  i  Denúncia  davant  de  situacions  de  Violència  Institucional  (SAIDAVI)  de

l’associació IRÍDIA, «ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que han patit

situacions de violència institucional en el marc del sistema penal català»168,  així es descriuen a

l’Informe sobre violència institucional 2019. La fotoperiodista free-lance Sira Esclasans,  als quinze

dies de rebre l’impacte d’un projectil de foam va recórrer a IRÍDIA: « Hem presentat una querella

per tal que no es tanqui el cas des d’un bon principi, però amb la crisi sanitària per coronavirus està

tot parat i estem esperant com avançarà tot», explica. A més, la Sira està afiliada al Sindicat de la

Imatge UPIFC però lamenta rebre poc suport, tot i això valora que «dins del gremi sí que vaig rebre

un gran suport, em van ajudar a l’hora de reconstruir els fets amb les imatges recollides»169. 

Gran part d’aquests casos no han tingut recorregut judicial, per por a denunciar o bé per la dificultat

per identificar els agents responsables i/o la manca d’organismes que facilitin la orientació i  el

suport. I en cas que s’hagi denunciat, ha quedat en paper mullat. Albert Garcia, per exemple, no va

voler denunciar perquè « considero que denunciar a un policia no arribarà a cap lloc i no em venia

de gust haver de portar un cas contra un policia quan saps que serà absolt. Fa uns anys sí que vaig

denunciar als Mossos d’Esquadra i ja ho vaig passar prou malament, no em ve de gust reviure-

ho»170. Per altra banda, Xavier Hurtado sí que va denunciar per la via penal, però van arxivar-li la

causa: 

«Estic segur que em va apuntar perquè l’impacte que vaig rebre va ser directe, no venia

rebotada del terra.  A més,  estava darrere d’una columna i  els manifestants estaven a 15

metres de mi. Però tot això no puc demostrar-ho, és molt complicat. Vaig anar per la via

penal, però al no poder incriminar perquè no tinc imatges del moment ni el número de la

placa del policia, doncs em van arxivar la causa. I no puc apuntar a un col·lectiu de policies.

Des del cas d’Ester Quintana171 van de dos en dos, i quan disparen sempre ho fan els dos a

l’hora perquè així no pots demostrar qui ha sigut»172.

167  <<Més de 120 adhesions al  manifest  “Sense periodisme no hi  ha democràcia”>>.  Col·legi  de Periodistes  de
Catalunya. 02-05-2020. <https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/sense-periodisme-no-hi-ha-democracia>

168  IRÍDIA: “Informe sobre violència institucional 2019”, abril 2020, p. 5. 
169  Entrevista personal, realitzada el 6 de maig de 2020 per videoconferència. 
170  Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
171  La barcelonina Ester Quintana va perdre un ull per un impacte de pilota de goma per part dels Mossos d’Esquadre

durant la manifestació de Barcelona de la vaga general del 14 de novembre de 2012. 
172  Entrevista personal, realitzada el 5 de maig de 2020 per videoconferència. 
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No obstant això, Mireia Comas – sense posar a tots els fotoperiodistes en un mateix sac –  manifesta

que  «molts  fotoperiodistes  denuncien  per  denunciar.  És  normal  rebre  cops  de  porra  en  una

manifestació si et poses al mig. Les pilotes de goma moltes són rebotades i no llançades de manera

directa.  A les  manifestacions  d’octubre  érem 100 fotògrafs  allà  al  mig dificultant  la  feina dels

policies»173. 

Tot i les denúncies individuals i els comunicats que es van fer defensant la professió, un centenar de

professionals de la informació es van concentrar el 22 d’octubre a la Plaça Catalunya de Barcelona

per rebutjar les agressions a periodistes i professionals de la informació amb el manifest  Sense

periodisme no hi ha democràcia. Ara bé, com bé manifesta Sira Esclasans, « crec que vam fallar en

que es va convocar als mitjans de comunicació però no a la societat civil. No té sentit que cada cop

que la societat civil organitza una manifestació – o reivindicació –  es convoqui a la premsa, però

després aquesta no compta amb la societat civil quan realment existim per a ells»174.  

173  Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 
174  Entrevista personal, realitzada el 6 de maig de 2020 per videoconferència. 
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Imatge 20. Periodistes i fotògrafs protesten a la Plaça Catalunya de Barcelona. Fotografia de 
Joan Sánchez, responsable de la secció de fotografia de la edició de Catañunya d'El País. 



6.1.2 Vulneració de l’exercici dels fotoperiodistes durant les protestes

de Xile i posteriors denúncies

Els episodis de repressió policial que està visquent Xile des del mes d’octubre de 2019 l’ha situat en

un dels països que més riscos pateix en l’exercici del periodisme i vulneració de drets laborals dels

treballadors de premsa. Els periodistes d’Amèrica Llatina tracten amb temes delicats i cada cop

pateixen més pressions, violència i intimidacions. Reporteros Sin Fronteras informa que Xile es

troba en la posició 51, entre 180 països, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020

de RSF175. 

L’estudi  Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile

entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019 realitzat per la Fundación Datos Protegidos i

l’Observatorio del Derecho a la Comunicación, documenta diverses vulneracions al dret de llibertat

d’expressió durant aquest període. L’estudi afirma que gran part de les agressions cap a periodistes

han estat causades per la policia de Xile, anomenada "Carabineros de Chile". 

«[...] hay testimonios y registro audiovisual que acredita que los reporteros eran el objeto del

disparo,  ya  que  estos  se  encontraban  separados  de  los  manifestantes  y  eran  claramente

identificables.  [...]  Asimismo,  varios  testimonios  afirman  que  Carabineros  atacan

directamente a fotógrafos y camarógrafos que registran la represión en las manifestaciones,

y que han sido objeto de amenazas verbales e incluso son apuntados con armas de fuego

mientras enfocan su cámara hacia Carabineros»176.

Del  18  d’octubre  al  22  de  novembre  es  van  registrar  138  casos  d’agressions  i  detencions  de

periodistes,  dels  quals  32  van afectar  a  dones.  Dels  138  casos,  90  van  ser  lesions  per  balins,

perdigons  i  lacrimògens,  incloent  un  cas  de  trauma  ocular;  21  denúncies  per  fustigació;  19

detencions i dos casos de dones periodistes obligades a despullar-se a comissaria. Fins i tot, molts

periodistes han estat víctimes de seguiment per part de serveis d’intel·ligència177. Cal destacar que

entre els periodistes lesionats, es troben fotògrafs estrangers provinents d’Argentina, Mèxic i Brasil,

entre altres178. 

175  <<Clasificación mundial 2020. La libertad de prensa en el mundo>>.  Reporteros Sin Fronteras. 15-05-2020. 
<https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/>

176 ODC;  FUNDACIÓN  DATOS  PROTEGIDOS:  “Libertad  de  expresión  en  el  contexto  de  las  protestas  y
movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019”, 2020, Chile, p. 25. 

177  ODC; FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS: Ídem, p. 1. 
178  ODC; FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS: Ídem, p. 23. 
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Taula 2. Recompte de periodistes atacats i detinguts durant les manifestacions de Xile

(18 d’octubre – 22 de novembre de 2019) 

Tipologia Estat  d’Emergència

(18 - 27 d’octubre)

28  d’octubre  –  22  de

novembre 

Total

Afectats  de  forma

directa 

72 (14 dones) 66 (18 dones) 138 (32 dones)

Lessions  per  impacte

d’armes  (balins,

perdigons,

lacrimògenes)

48 (1 trauma ocular) 42 90 

Fustigació 10 11 21

Detencions 13 6 19

Violència sexual 2 0 2

Font: Observatorio del Derecho a la Comunicación 

En la taula podem observar que un cop es va iniciar el novembre els casos van disminuir, tot i això

segueixen sent números molt  alts tenint en compte que  el 10 de novembre des de la Dirección

General de Carabineros de Chile es va anunciar que l’ús de l’escopeta antidisturbis només ha de fer-

se servir quan es posa en rics la vida de Carabineros i/o civils. A més, afegeixen que la missió de

Carabineros de Chile és protegir i cuidar a la població:

«Por mandato constitucional, Carabineros de Chile tiene el deber de resguardar el orden

público y proteger a las personas, su libertad y sus derechos. [...] Carabineros de Chile tiene

un compromiso absoluto con los derechos humanos, en el cumplimento de sus funciones.

Contamos con una Dirección de Derechos Humanos y cursos de formación e instrucción

permanente al personal operativo en es relevante materia»179. 

No obstant això, l’estudi alerta que aquestes dades han de ser preses com una referència i no com

una dada final per diversos motius: molts dels afectats són professionals free-lance sense afiliació a

organitzacions professionals,  altres fotògrafs no han denunciat i,  per altra banda, no és tan fàcil

comptabilitzar els casos, ja que el Govern de Piñera ha estat poc transparent  a l’hora d’informar

179  Dirección General de Carabineros de Chile: “Declaración Pública sobre Perfeccionamiento de los Protocolos sobre
Uso  de  la  Fuerza  en  el  Control  del  Orden  Público”,  10  de  noviembre  de  2019,  p.  1.  Disponible  en  línia:
<https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/11/DECLARACIO%CC%81N-PU%CC%81BLICA-
CARABINEROS-DE-CHILE-101119-1.pdf>

106

https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/11/DECLARACIO%CC%81N-PU%CC%81BLICA-CARABINEROS-DE-CHILE-101119-1.pdf
https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/11/DECLARACIO%CC%81N-PU%CC%81BLICA-CARABINEROS-DE-CHILE-101119-1.pdf


sobre dades oficials de detencions, ferits i morts180. Així doncs, què passa amb l’article 13 de la

Convención Americana de Derechos Humanos que reconeix el  dret  a rebre informació?  181 Els

Estats  estan obligats  a  garantir  l’exercici  d’aquest  dret.  Segons l’estudi,  l’Instituto Nacional  de

Derechos Humanos (INDH) ha estat l’únic organisme de l’Estat que ha facilitat dades. És per això

que diverses organitzacions de drets humans han denunciat  públicament que Carabineros no ha

permès l’accés al registre públic de detinguts. 

Per  altra  banda,  en  el  context  de  la  declaració  d’Estat  d’Emergència,  les  respectives  autoritats

militars  van  decretar  toc  de  queda,  la  qual  cosa  va  complicar  la  feina  dels  periodistes.  Els

professionals  de la  informació es van veure obligats a  sol·licitar  diàriament  el  salconduit,  i  no

sempre eren acceptats. Això va derivar en una pèrdua d’informació durant les hores de toc de queda,

privant un cop més la ciutadania del seu dret a la informació182. 

El 24 d’octubre RSF va denunciar a través d’un comunicat l’augment de les agressions contra la

premsa en el marc de les manifestacions en diversos punts de Xile. 

«Los y las periodistas se han convertido en blanco de agresiones de las fuerzas armadas que

han  tomado  el  control  de  muchas  ciudades  por  las  noches,  dado  el  Toque  de  Queda

decretado por el Ejecutivo, y de los manifestantes en las protestas y los bloqueos que se

registran en todo el país. RSF pide al Gobierno chileno que garantice la seguridad de los

periodistas en toda la nación, y que facilite su labor en las actuales circunstancias»183. 

Hem vist casos com el del 21 d’octubre, en què el camarògraf de la cadena multiestatal de televisió,

Telesur,  va  rebre  un  tret  directe   per  part  d’un  policia;  el  fet  va  ser  retransmès  en  directe.

Tanmateix, els periodistes també han estat víctimes de les agressions directes de manifestants, com

les que van patir els membres de Chilevisión, Mega, Radio Bío Bío i TVN. MILKO

El 4 de novembre els fotògrafs free-lance  Jeremías González, del diari alemany Der Spiegel,  i el

xilè  Álvaro  Santana,  van  ser  detinguts  mentre  fotografiaven  la  detenció  de  manifestants.  Van

recuperar la llibertat gràcies a les pressions de periodistes independents i de les organitzacions del

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Xile. Tanmateix, mentre estaven a comissaria

els cossos policials els van fer saber que no eren periodistes, ja que són free-lance, i que per això

van  ser  detinguts  i  els  podrien  acusar  per  «usurpación  de  identidad»  per  manifestar  que  són

180  ODC; FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS: Ídem, p. 22.
181  Veure subapartat 3.4.2 Normatives de l’Estat. 
182  ODC; FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS: Ídem, p. 21.
183  <<RSF denuncia la escalada de la violencia contra la prensa en Chile. Noticias>>. Reporteros Sin Fronteras. 15-

05-2020. <https://rsf.org/es/noticias/rsf-denuncia-la-escalada-de-la-violencia-contra-la-prensa-en-chile>
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periodistes quan realment no ho són, segons Carabineros184. No obstant això, cap dels dos detinguts

van passar a disposició judicial i van ser alliberats hores després. 

El col·lectiu FotógrafxsConce de Concepción, va fer públic un comunicat oficial denunciant els

abusos  policials  en  contra  de  fotògrafs  i  comunicadors  en  general,  evidenciant  que el  propòsit

d’aquests abusos és evitar que els fotoperiodistes immortalitzin els fets en imatges. És per això que

el col·lectiu s’aferra a la Ley de Prensa que hem exposat en apartats anteriors per denunciar els

fets185:

«Pedimos a Carabineros de Chile el respeto que merece nuestra labors, amparada por la

constitución y las leyes, en una república cuyos pilares fundamentales son la democracia y

la libertad de expresión. Informamos a Cabineros de Chile, que la libertad de emitir opinión

y la de informar, sin censura previa, incluye no ser perseguido ni discrminado»186. 

Desafortunadament, tot i les denúncies i l’evidència de que el Govern de Piñera està vulnerant el

dret a la informació, fins avui dia es segueixen repetint els successos. En front aquesta situació, el

Colegio de Periodistas de Chile des del primer dia va denunciar públicament els fets i van aprofitar

el "dia de la premsa" – 12 de febrer – per demanar una Nova Constitució que garanteixi la llibertat

d’expressió i de informació187. 

L’Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) de Xile ha trobat adient crear i publicar el

manual Legalidad de una detención, derechos del detenido y procedimientos judiciales, amb el qual

es preten guiar als periodistes per evitar casos de detenció, i en cas que no  sigui possible, quin

procediment cal seguir durant i després de la detenció.

Per prevenir una detenció es recomana portar la credencial de premsa i el carnet d’identitat, i en cas

que no es tingui credencial es recomana enregistrar els fets des de la distància. Per decomptat, i tal

com sosté la llei,  no es pot interferir en la feina dels cossos policials, però això no treu que es

recopili tota la informació possible (matricula del vehicle, identificació de placa, testimonis, etc.)

per  poder  denunciar  detencions  de  companys.  Es  tracta  de  sis pàgines  de  recomanacions  molt

necessàries en mig del panorama actual, ja que hi ha molts fotoperiodistes free-lance que no saben

com han d’actuar davant una situació de detenció ni on demanar suport. 

184  <<Represión  chilena  carga  sobre  el  periodismo>>.  Antimafiadosmil.  15-05-2020.
<http://www.antimafiadosmil.com/index.php/archivo-tematico/chile-conflicto-2019/5193-represion-chilena-carga-
sobre-el-periodismo>

185  Veure subapartat 3.4.2 Normatives de l’Estat. 
186  FOTÓGRAFXSCONCE: “Comunicado oficial del colectivo Fotógrafxsconce, en relación a los últimos sucesos de 

abusos policiales en contra de fotógrafos y comunicadores en general”, 1 de mayo de 2020, Concepción, p. 2. 
187  <<Día de la prensa: Periodistas abogan por una Nueva Constitución que garantice un sistema de medios 

democrático>>. Colegio de periodistas de Chile. 15-05-2020. <https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/02/dia-de-
la-prensa-periodistas-abogan-por_12.html>
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Milko  Ulloa,  fotògraf  free-lance  de  Santiago  de  Xile,  manifesta  que  és  important  que  els

fotoperiodistes coneguin les lleis per defensar els seus drets, principalment el d’informar. A més,

explica que actualment, com que s’apropen eleccions presidencials, «la policia t’agredeix, et treu la

credencial i et trenca el carnet d’identitat perquè no puguis votar en les eleccions»188. Així doncs,

les recomanacions gairebé queden obsoletes. 

Per altra banda, Julio Zamarrón, fotoperiodista  free-lance  espanyol que quan va esclatar Xile es

trobava  a  Argentina,  va  decidir  anar  a  Xile  per  cobrir  les  protestes  junt  amb  un  company.

Desafortunadament, Zamarrón, que anava identificat amb el braçalet de premsa, va ser ferit per

arma de foc  el  20 de desembre.  Denuncia  la  vulneració  dels  drets  humans i  el  poc interès  de

l’ambaixada espanyola per protegir als seus ciutadans: 

«Me puse en contacto con la embajada para denunciar lo ocurrido y me comentaron que

tenían conocimiento de que fui herido en Plaza Dignidad, pero antes de todo me preguntaron

que cuál  iba  a  ser  mi  actuación,  qué  estaba  haciendo y que querían  verme para  hablar

conmigo. Mi compañero y yo decidimos volver a Argentina porque vimos que no nos saldría

a cuenta, ya que les preguntamos si harían algún comunicado denunciando los hechos y nos

contestaron que lo consultarían con instancias superiores. Hasta día de hoy les mandamos un

188  Entrevista personal, realitzada el 3 de maig de 2020 per videoconferència. (la traducció és nostra) 
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Imatge 21. Moment de la detenció del fotoperiodista Jeremías González. Fotografia d'un 
fotògraf de l'Agència Reuters.



mail al mes pero no obtenemos respuesta.  La obligación de la embajada es defendernos a

nosotros,  pero  al  final  siempre  acaban  defendiendo  los  intereses  de  las  empresas

españolas»189. 

Tant  Milko Ulloa com Julio Zamarrón coincideixen en que a  la  policia  no li  interessa que els

fotoperiodistes immortalitzin el fets. «La policia ens llança aigua amb els carros i posteriorment

ataquen als  manifestants  i  així  no ens  dona temps de fotografiar-ho»,  explica Ulloa.  Zamarrón

afegeix que «després de l’esclat social,  la policia xilena va ser formada per la Policia Nacional

Espanyola i es van adonar que la premsa és el primer que sobra en una plaça on hi ha tensió»190. 

Tots dos fotoperiodistes són free-lance i anaven a l’aventura, com molts altres fotoperiodistes. Julio

Zamarrón no va  vendre  cap  de  les  seves  fotografies,  ja  que  no  va  poder  treballar  en  els  dies

posteriors a l’agressió i, a més, «quan jo vaig arribar a Xile, ja s’havien vist moltes fotografies i el

periodisme funciona per agenda», explica. Milko Ulloa va vendre una fotografia de Gustavo Gatica

gràcies a que va publicar-la a les seves xarxes socials i l’agència Aton Chile la va veure. Tot i això,

els guanys han estat mínims: 

189   Entrevista personal, realitzada el 3 de maig de 2020 per videoconferència. 
190  Entrevistes personals, realitzades el 3 de maig de 2020 per videoconferència. (la  traducció és nostra). 
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«Gustavo Gatica no avisó a nadie, no se sabía que volvería a Plaza Dignidad después de dos

meses.  En cuanto lo vi,  visualicé la fotografía;  Gustavo Gatica191 con el  monumento de

Baquedano de fondo. Así que fui directo al monumento y le esperé allí, Gustavo llegó y

justo  se  colocó tal  como lo  había  previsto.  Inmediatamente  publiqué  la  fotografía  a  mi

cuenta  de  Instagram  y  supe  que  alguna  agencia  me  la  compraría  porque  ningún  otro

fotógrafo había capturado ese momento. Y efectivamente, me llamaron de la Agencia Aton

Chile, pero únicamente me pagaron 25 lucas192. Aún así, para mi realmente fue un premio,

porque he estado día tras día en las manifestaciones y al menos una de mis fotografías ha

sido publicada. Des de la agencia me prometieron que mi nombre saldría en todas partes,

pero se está publicando bajo el nombre de la agencia». 

Davant aquesta situació, Milko Ulloa ens explica que deu fotògrafs free-lance de Xile s’han unit per

crear  una  cooperativa  de  fotògrafs  independents  «amb l’esperança  de  comptar  amb l’ajuda  del

Col·legi de Periodistes de Xile».193.

Per altra banda, trobem el cas del fotoperiodista Matias Delacroix, que treballa per a la coneguda

agència Associated Press des de Veneçuela. A diferència d’Ulloa i Zamarrón, que viuen gràcies a

altres projectes fotogràfics, Delacroix té un sou estable «tot i que hagi dies que no treballi, això per

a un free-lance és una gran tranquil·litat».194. El fotoperiodista manifesta que tot i comptar amb el

suport d’AP, és important saber moure’s pel terreny i com parlar amb els cossos de seguretat, «no

serveix de res dir-li a un policia que la llibertat d’expressió és un dret, sortiràs perdent». 

Pel que fa als manifestants, tots tres coincideixen en que cal tenir-los presents i saber-hi dialogar.

Delacroix afirma que «hi ha manifestants que es pensen que ets un policia infiltrat, però és essencial

saber parlar amb ells». Milko Ulloa, apunta que «els manifestants ataquen als professionals dels

mitjans  generalistes,  però  quan  veuen  que  ets  un  fotògraf  independent  no  et  diuen  res».  Julio

Zamarrón afegeix que «amb el respecte a la gent pots aconseguir molt més». 

Com s’ha vist en els fets de Catalunya, a Xile va funcionar de la mateixa manera. La repressió per

part  dels  cossos  de  seguretat,  la  ineficàcia  de  les  denúncies  i  la  precarietat  de  la  professió

fotoperiodística no en faciliten l’exercici. 

191  Estudiant de 21 anys que va rebré dos impactes de balins en els seus ulls i va perdre la visió. 
192  Aproximadament 30 euros. 
193  Entrevista personal, realitzada el 3 de maig de 2020 per videoconferència. (la  traducció és nostra). 
194  Entrevistes personals, realitzades el 8 d’abrilde 2020 per videoconferència. (la  traducció és nostra). 
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CAPÍTOL VII –  ANÀLISI DE CONTINGUT QUANTITATIU

DE QUINZE FOTOGRAFIES PUBLICADES SOBRE ELS

FETS D’OCTUBRE DE 2019

7.1 La mostra

La selecció de la mostra és una de les parts més importants a l’hora de dur a terme un  anàlisi

quantitatiu. En el present anàlisi hi ha un total de quinze publicacions i 18 imatges dels fets, ja que

hi ha dues publicacions que tenen més d’una imatge dels fets d’octubre. Hem dividit la mostra en

tres parts: fotografies de cinc entrevistats, portades de cinc diaris generalistes d’Espanya i portades

de cinc diaris generalistes de Xile. 

En el primer punt exposem cinc publicacions on apareixen imatges de cinc dels set entrevistats, ja

que a dos – Julio Zamarrón i Xavier Hurtado –  no els van publicar cap fotografia. Hem volgut

partir de les cinc fotografies dels entrevistats perquè ens han donat el seu testimoni sobre l’exercici

de la professió i volíem corroborar-ho amb imatges. És per això que en el cas d’Albert Garcia,

sabent que és treballador d’un diari en paper, hem buscat una fotografia en portada. En els altres

quatre  casos  ens  hem  centrat  en  publicacions  digitals,  en  el  cas  de  Matias  Delacroix  en  una

publicació que no pertany a Amèrica Llatina ni a Espanya, ja que hem volgut aprofitar que treballa

per a una agència internacional per tal de consultar un diari reconegut com The Guardian. Pel que

fa a la Sira Esclasans, tenint en compte que només va poder treballar els primers dies per l’impacte

del projectil que va rebre a la cama, hem buscat una de les seves primeres imatges publicades. Per

altra banda, trobem les imatges de Mireia Comas i Milko Ulloa que s’han publicat uns mesos més

tard,  però  això  no  els  hi  treu  importància.  En  el  cas  d’Ulloa  és  evident  l’elecció  d’aquesta

publicació, ja que és l’única imatge que van publicar-li i, a més, durant l’entrevista ens parla del

mitjà Publimetro. En el cas de Mireia Comas, hem escollit una imatge publicada el 6 de maig per

veure si es treuen de context quan ja han passat uns mesos de les mobilitzacions. 

En el segon i tercer punt s’exposen deus portades de diaris generalistes dels respectius països.  El

propòsit d’aquests dos punts és contrastar les publicacions on apareixen les imatges dels entrevistats

amb les de les portades per veure si són casos aïllats o es repeteixen. S’han escollit portades de

diaris generalistes per l’impacte que tenen, tant per ser el que es veu en un primer instants com per

la gran difusió que tenen aquests diaris. En relació a les dates, s’han buscat les portades més recents
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respecte al dia que van esclatar els conflictes per tal de no allunyar-.nos gaire del moment clau, del

qual tots els mitjans en parlaven.

7.1.1 Fotografies de cinc entrevistats
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Imatge 23. Portada d'El País del 17 d'octubre de 2019 amb la fotografia d'Albert 
Garcia. 
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Imatge 24. Article d'El Nacional.Cat del 15 d'octubre de 2019 amb la fotografia de Sira Esclasans. 

Imatge 25. Article de The Guardian del 24 d'octubre de 2019 amb la 
fotografia de Matias Delacroix.
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Imatge 26. Article de La Directa del 6 de maig de 2020 amb la 
fotografia de Mireia Comas. 

Imatge 27. Article de Publimetro del 10 de març de 2020 amb la 
fotografia de Milko Ulloa.



7.1.2 Portades de cinc diaris generalistes d’Espanya 
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Imatge 28. Portada del diari 20 minutos del 15 d'octubre de 2019 amb la fotografia d'Alejandro 
Garcia.
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Imatge 29. Portada del diari ABC del 17 d'octubre de 2019 amb fotografies de Matias Nieto, 
Ángel de Antonio i Rubén Moreno.
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Imatge 30. Portada d'El Mundo del 15 d'octubre de 2019 amb la fotografia d'Alberto Di Lolli.
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Imatge 31. Portada de La Razón del 15 d'octubre de 2019 amb fotografia cedida per l'agència 
EFE.
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Imatge 32. Portada de La Vanguardia del 17 d'octubre de 2019 amb la fotografia d'Alex 
Garcia.



7.1.3 Portades de cinc diaris generalistes de Xile
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Imatge 33. Portada de La Cuarta del 19 d'octubre de 2019 amb fotografia d'autor no llegible.
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Imatge 34. Portada d'El Mercurio del 19 d'octubre de 2019 amb fotografia d'autor no 
llegible.
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Imatge 35. Portada de La Segunda del 19 d'octubre de 2019 amb fotografia cedida per 
l'agència ATON.
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Imatge 36. Portada del diario Las Ultimas Noticias del 19 d'octubre de 2019 amb fotografia 
d’autor no llegible.
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Imatge 37. Portada de La Tercera del 19 d'octubre de 2019 amb fotografia cedida per l'agència 
ATON.



7.2 Anàlisi de les imatges 

7.2.1 Categories d’expressió 

Taula 3. Identificació del diari

Data de publicació Autoria de la imatge Nom del diari Àmbit de difusió Context ideològic

17/10/2019 Albert Garcia El País Nacional i amb una “edició 

global” que es distribueix a 

Amèrica Llatina

Socioliberalista

15/10/2019 Sira Esclasans El Nacional.Cat Catalunya Independentista

24/10/2019 Matias Delacroix The Guardian Regne Unit Centre-esquerra

06/05/2020 Mireia Comas La Directa Catalunya Esquerra

10/03/2020 Milko Ulloa Publimetro Països d’Amèrica Llatina Sense orientació política

15/10/2019 Alejandro Garcia 20 minutos Nacional Sense orientació política

17/10/2019 Matías Nieto, Ángel de 

Antonio i Rubén Moreno

ABC Nacional Dretes

15/10/2019 Alberto Di Lolli El Mundo Nacional Dretes

15/10/2019 Anònima La Razón Nacional Dretes
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17/10/2019 Alex Garcia La Vanguardia Nacional Nacionalista català

19/10/2019 No llegible La Cuarta Nacional Centre-dreta

19/10/2019 No llegible El Mercurio Nacional Dretes

19/10/2019 Anònima La Segunda Nacional Dretes

19/10/2019 No llegible Las Últimas Noticias Nacional Centre-dreta

19/10/2019 Anònima La Tercera Nacional Centre-dreta

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 4. Identificació de la fotografia en el diari

Data de publicació Autoria de la imatge Nombre d’imatges per 

pàgina 

Pàgina i situació 

en la pàgina

Firma de foto Peu de foto

17/10/2019 Albert Garcia 1 Portada. Centre (6) Fotoperiodista Interpretatiu

15/10/2019 Sira Esclasans 1 Article digital. 

Superior esquerra 

(2)

Fotoperiodista Sense existència

24/10/2019 Matias Delacroix 3 Article digital. 

Centre  – inferior 

esquerra 

(6 - 4)

Fotoperiodista i 

agència

Explicatiu

06/05/2020 Mireia Comas 1 Article digital. 

Superior esquerra 

(2)

Fotoperiodista Interpretatiu

10/03/2020 Milko Ulloa 1 Article digital. 

Centre superior (5) 

No firma Sense existència

15/10/2019 Alejandro Garcia 1 Portada. Centre – 

inferior esquerra (6-

4)

Fotoperiodista i 

agència

Sense existència
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17/10/2019 Matías Nieto, Ángel de 

Antonio i Rubén Moreno

3 Portada. Totalitat 

superior de la 

pàgina (1-2-5-6)

Fotoperiodistes i les

respectives agències

Explicatiu

15/10/2019 Alberto Di Lolli 1 Portada. Centre (6) Fotoperiodista Sense existència

15/10/2019 Anònima 1 Portada. Centre – 

inferior esquerra (6-

4)

Agència Interpretatiu

17/10/2019 Alex Garcia 1 Portada. Centre – 

inferior esquerra (6-

4)

Fotoperiodista Explicatiu

19/10/2019 No llegible 4 Portada. Centre (1-

2-3-4-6)

No llegible Sense existència

19/10/2019 No llegible 4 Portada. Centre 

superior – inferior 

dreta (1-2-3-5)

No llegible Explicatiu

19/10/2019 Anònima 1 Portada. La totalitat 

de la pàgina

Agència Sense existència

19/10/2019 No llegible 1 Portada. La totalitat 

de la pàgina

No llegible Sense existència
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19/10/2019 Anònima 3 Portada. Totalitat 

superior de la 

pàgina (1-2-5-6)

Agència Sense existència

Font: Elaboració pròpia 
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7.2.2 Categories de contingut 

Taula 4. Discurs de la imatge

Data  de

publicació

Autoria de la 

imatge

Localització dels 

fets

Situació que 

se’ns 

presenta

Rol dels 

actants

Actuació 

dels actants 

Concordanç

a de la 

imatge amb 

el discurs de 

l’article, peu

de foto i/o 

titular

Tipus de pla Punt de vista

17/10/2019 Albert Garcia Barcelona 

(Catalunya)

Disturbis Manifestants Manifestació 

amb 

violència

Sí Pla americà Entre policia 

i manifestants

15/10/2019 Sira Esclasans Aeroport del Prat, 

Barcelona 

(Catalunya)

Manifestació Manifestants Manifestació 

pacífica

Sí Pla conjunt Entre policia 

i manifestants

24/10/2019 Matias Delacroix Valparaiso (Xile) Disturbis Manifestant Manifestació 

amb 

violència

Sí Pla sencer Entre 

manifestants

06/05/2020 Mireia Comas Barcelona Detenció Manifestant i Repressió Sí Pla mitjà Fora de 
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(Catalunya) cossos de 

seguretat

l’escena

10/03/2020 Milko Ulloa Santiago de Xile 

(Xile)

Manifestació Manifestant Manifestació 

pacífica

Sí Primer pla Entre 

manifestants

15/10/2019 Alejandro Garcia Aeroport del Prat, 

Barcelona 

(Catalunya)

Manifestació Manifestants 

i cossos de 

seguretat

Manifestació 

amb 

violència

Sí Pla conjunt Fora de 

l’escena

17/10/2019 Matías Nieto, Ángel 

de Antonio i Rubén 

Moreno

Barcelona 

(Catalunya) i La 

Moncloa (Madrid )

Manifestació 

i reunió 

política

Altres 

(polítics)

Manifestació 

pacífica i 

salutació 

cordial

Sí Pla americà Entre 

manifestants i

fora de 

l’escena

15/10/2019 Alberto Di Lolli Aeroport del Prat, 

Barcelona 

(Catalunya)

Manifestació Manifestants 

i cossos de 

seguretat

Manifestació 

pacífica

Sí Pla conjunt Fora de 

l’escena

15/10/2019 Anònima Aeroport del Prat, 

Barcelona 

(Catalunya)

Disturbis Manifestants 

i cossos de 

seguretat

Manifestació 

amb 

violència

Sí Pla general Fora de 

l’escena

17/10/2019 Alex Garcia Barcelona 

(Catalunya)

Disturbis Altres 

(bomber)

Altres 

(apagar el 

foc)

Sí Pla general Fora de 

l’escena
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19/10/2019 No llegible Santiago de Xile 

(Xile)

Disturbis Cossos de 

seguretat

Altres 

(vigilància)

Sí Pla americà Davant de la 

policia

19/10/2019 No llegible Santiago de Xle 

(Xile)

Disturbis Altres 

(bombers)

Altres

(apagar el 

foc)

Sí Pla general Fora de 

l’escena

19/10/2019 Anònima Santiago de Xile 

(Xile)

Manifestació Manifestants 

i cossos de 

seguretat

Manifestació 

pacífica

Sí Pla conjunt Entre 

manifestants

19/10/2019 No llegible Santiago de Xile 

(Xile)

Disturbis Manifestant Manifestació 

amb 

violència

Sí Pla sencer Fora de 

l’escena

19/10/2019 Anònima Santiago de Xile 

(Xile)

Disturbis Manifestant Sense 

actuació

Sí Pla sencer Davant del 

manifestant

Font: Elaboració pròpia 
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7.3 Interpretació i valoració dels resultats 

Després de realitzar aquesta petita anàlisi de les cinc imatges publicades per alguns dels entrevistats

i  les  deu  portades  dels  diaris  generalistes  dels  respectius  països,  corroborem el  que  hem anat

exposant al llarg del treball. 

Pel que fa al nombres d’imatges en portada i en articles, són mínimes; coincideix en que  de les

imatges dels cinc casos només hi ha una fotografia publicada de l’entrevistat. Tot i això, en el cas de

The Guardian, encara que només publiqui una fotografia de Matias Delacroix, acompanya l’article

amb altres dues fotografies de fotoperiodistes d’agències.  Tanmateix,  en  els articles  digitals on

només apareix una imatge, aquesta ocupa gran part de la pantalla. Així doncs, encara que el nombre

d’imatges sigui escàs, la superfície que ocupen demostra un cert valor informatiu de les imatges. 

En la mateixa línia es troben les deu portades restants, tot i tenir poca quantitat d’imatges, aquestes

ocupen gran part de la pàgina. Com és l’exemple de l’ABC, La Segunda i  Las Últimas Noticias.

Hem de tenir present que en l’anàlisi només és tenen en compte les fotografies de successos i no les

imatges de publicitat o petits rostres de personatges públics. 

Seguint la plantilla de Lorenzo Vilches195 per a l’estudi de la importància que se li dona a la imatge

segons la superfície i la situació que ocupa en la pàgina, en el cas dels articles digitals, el primer

impacte és el de la imatge. Pel que fa a les portades, la fotografia d’Albert Garcia, tot i estar situada

en el centre de la portada, se li dona un baix grau d’importància, tant per la seva situació com per la

mida i, per tant, tot el text que l’envolta. Deixant de banda l’ABC, que es caracteritza per les seves

portades ben il·lustrades, la resta de diaris generalistes d’Espanya ocupen gran part de la pàgina

amb text. En canvi, en els diaris xilens s’observa que s’ocupa la totalitat, o gairebé, de la pàgina,

apreciant així el valor informatiu de la imatge. 

En relació al subjecte que ha firmat la fotografia, afortunadament, en quatre de les cinc fotografies

apareix la firma amb el nom i primer cognom del fotoperiodista. En canvi, en la fotografia del

fotoperiodista free-lance Milko Ulloa publicada per Publimetro no s’esmenta l’autoria ni tan sols el

nom de l’agència que va comprar-li la imatge, tal com ens explicava en l’entrevista. Pel que fa a les

portades dels diaris generalistes, com han estat obtingues d’Internet, la definició de la imatge no és

excel·lent i tenint en compte que les firmes d’autoria són petites, en tres dels deu casos no ha estat

possible llegir el nom, tot i això existeix la firma. 

195 Veure 1.1.2 Superfície i situació de la imatge en la pàgina. 
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Seguint en aquesta línia, la fotografia d’Ulloa tampoc va acompanyada amb peu de foto, així com la

de Sira Esclasans, totes dues publicades en articles digitals.  No obstant això, el cos de la notícia i el

titular si que concorden amb el discurs de la imatge. Les altres tres fotografies – Albert Garcia,

Mireia Comas i Matias Delacroix – sí que van acompanyades amb peu de foto, però som conscients

que – tal com explicaven durant les entrevistes – no estan escrites per ells sinó que se n’encarrega

l’editor gràfic. Tot i això, Matias Delacroix sí que té un mínim control sobre el peu de foto, ja que,

tot i enviar les fotografies a la agència en el mateix instants que les fa, les envia acompanyades amb

una nota de veu explicant els fets i, posteriorment, l’editor gràfic transcriu les seves paraules.  

Més de la meitat de les fotografies de les portades dels diaris generalistes no van acompanyades de

peu de foto, però cal destacar que, afortunadament, el titular concorda amb el discurs de la imatge.

Respecte el tipus de peu de foto, tres són interpretatius i quatre explicatius, la qual cosa ens dur a

pensar que molts dels redactor dels peus fan una interpretació personal de les imatges i no es limiten

a explicar els fets de manera objectiva. 
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Fotoperiodista

Agència

Fotoperiodista i agència

No llegible

No firma 

Gràfic 1. Identificació de la firma de les fotografies analitzades. 



Pel que fa al discurs de la imatge, en les cinc fotografies dels entrevistats apareixen manifestants,

destacant la fotografia de Mireia Comas on es mostra repressió per part dels cossos de seguretat.

Ara bé, l’article  de La Directa fa un repàs de la repressió que es va viure durant els fets d’octubre,

per  tant,  l’elecció  de  la  fotografia  és  la  més  lògica.  Les  altres  quatre  fotografies  mostren

manifestacions, de les quals dues són pacífiques i les altres dues amb violència. Sabent que tots cinc

fotoperiodistes  durant  els  fets  d’octubre han estat  fotografiant  els  dos  bàndols  – manifestants  i

cossos de seguretat  –,  el  que més es mostra és l’actuació dels manifestants,  ja sigui pacífica o

violenta.  Mireia  Comas ens explicava que el  que més agrada als  mitjans de comunicació és el

"morbo".  De  fet,  en  el  conjunt  de  les  quinze  imatges,  vuit  representen  disturbis  per  part  dels

manifestants i una altra una detenció. Ara bé, destacar que en el cas del conflicite català hi ha més

diversitat d’enfocs, mentre que en el cas de Xile s’enfoca més a imatges impactants de disturbis.

Per il·lustrar-ho ho exposem en els gràfics 3 i 4, dels quals podem extreure que la majoria de les

situacions que se’ns presenten són disturbis, i si consultem el gràfic 4 coincideix en que la majoria

d’actants representats són manifestants. No obstant això, en alguns casos de disturbis, concretament

d’incendis,  apareixen  cossos  de  seguretat  o  bombers,  com  és  el  cas  de  les  portades  de  La

Vanguardia, La Cuarta i El Mercurio. 
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Interpretatiu

Explicatiu

Sense existència

Gràfic 2. Tipus de peus de foto de les fotografies analitzades. 
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Gràfic 3. Situacions que se'ns presenta en les fotografies analitzades. 

Disturbis

Manifestació

Detenció

Actes polítics

Manifestants

Manifestants i cossos de segu-
retat

Cossos de seguretat

Polítics

Bombers

Gràfic 4. Rol dels actants que apareixen en les fotografies analitzades. 



Amb tot, estem analitzant el rol del mitjà de comunicació sobre la imatge, però també és important

tenir en compte en quin punt es trobava el fotoperiodista que va immortalitzar el moment de les

imatges publicades, és a dir,  el seu punt de vista, per tal de valorar al que s’exposa i cap a on

prefereix mirar. Observant les imatges hem arribat a la conclusió que gran part d’ells, es situen fora

de l’escena o entre els manifestants. Tot i això, cal tenir present que això és una petita mostra i que ,

a més, de les més de 1.000 fotografies que poden fer des de diferents punts de vista durant un dia de

manifestació, no els hi publicaran totes. 

Per  altra  banda,  crida  l’atenció  que,  tot  i  ser  manifestacions  multitudinàries,  en  moltes  de  les

imatges tan sols apareixen una o dues persones. 

En definitiva, podem observar com a vegades es troben casos com el de Milko Ulloa, en la qual no

apareix el seu nom i, fins i tot, no es descriuen els fets, que immortalitza la imatge amb un peu de

foto. El seu cas no és un cas aïllat i hauria de ser regulat. Per altra banda, tot i que la fotografia

d’Albert Garcia va acompanyada amb la seva firma, s’ha de fer un esforç visual per poder llegir el

seu nom, com també ens ha passat en gran part de les portades dels diaris generalistes de Xile. En

canvi, la resta es llegeixen bé i, fins i tot, el nom de Sira Esclasans i Mireia Comas estan subratllats

en negreta. Afortunadament, podem concloure que el valor informatiu de la imatge concorda amb el

del text i, a més, se’ls hi dona un alt grau d’importància en la majoria de casos. 
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Entre manifestants

Entre policia i manifestants

Davant de manifestants

Davant de la policia

Fora de l'escena

Gràfic 5. Punt de vista del fotoperiodista.
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CONCLUSIONS

Per assolir els objectius del nostre treball ha estat necessari recórrer un llarg camí, tant teòric com

empíric.  S’ha  realitzat  una  extensa anàlisi  sobre  la  imatge  fotoperiodística  i  la figura  del

fotoperiodista de moviments socials,  centrant-nos en les mobilitzacions que van esclatar el mes

d’octubre de 2019 a Catalunya i a Xile, que ens ha dut a diverses conclusions, les quals afirmen les

hipòtesis exposades en la introducció i que fan referència a la vulneració de l’ètica professional, la

precarietat de l’ofici del fotoperiodista i el poc valor que se li dona, tant al professional com a la

imatge informativa. 

En el  desenvolupament  dels  dos primers  capítols  de caràcter  teòric,  històric  i  historiogràfic,  es

comprova i confirma la importància de la imatge fotoperiodística i la seva força informativa. Tots

els discursos de diferents teòrics exposats en el present treball, coincideixen que les imatges fan

d’intermediàries entre el món i els éssers humans, ens apropen a la realitat i la immortalitzen. 

El recorregut històric fet en el present treball corrobora la importància del fotoperiodisme com a

testimoni. És una font fonamental per a l’estudi de la història i un testimoni més per a la construcció

d’aquesta. La fotografia live i la fotografia de guerra, de les quals hem anat parlant, ens han deixat

en la memòria col·lectiva moments icònics com el de la nena del Napalm de la Guerra de Vietnam o

altres  de la  Guerra Civil  Espanyola,  contribuint  així  a  la  memòria  històrica.  El  fotoperiodisme

també ha  deixat  testimoni  dels  conflictes  i  moviments  socials,  on,  al  costat  de  les  imatges  de

personatges i moments icònics, guanya força la representació de la col·lectivitat o les multituds

anònimes que conformen aquests nous moviments socials, com els actuals de Catalunya i Xile.

Ara bé, el rol del fotoperiodista és clau, ja que és qui s’exposa als fets en primera línia i s’encarrega

de codificar en imatges els successos als qual no som capaços d’arribar. Així mateix, també ha de

tenir  cura  de  la  responsabilitat  social  que  suposa  cobrir  fets  d’aquestes  magnituds  de  caràcter

sensible. Es demana a tot fotoperiodista que respecti el principi de veritat i de justícia per tal de

complir amb la responsabilitat envers la societat. En aquest sentit, s’apliquen els codis deontològics

i les lleis de l’Estat.  Aquestes últimes vetllen pel dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, respectant

el dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i la infància. Per

tant, en un estat democràtic sempre es vetllarà pel dret a informar i ser informat, mentre que no es

vulneri la seguretat de l’Estat i la salut i moral pública, o així ho marquen les regulacions de l’Estat

de Xile i Catalunya. 

L’exposició de diversos codis deontològics d’àmbit general, vigents en els dos països seleccionats,

evidencien la poca importància que se li dona a la imatge informativa, són ben poques les qüestions
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destacades dels codis que es refereixen exclusivament a la imatge i al paper dels fotoperiodistes.

Trobem  excepcions  com  les  normes  que  prohibeixen  la  manipulació  i  les  que  protegeixen  la

privacitat de les persones. No obstant això, hem interpretat els codis de manera que gairebé tots els

principis poden ser aplicats pels fotoperiodistes, sobretot hem volgut destacar aquells que, a part de

fer referència a la imatge, també fan referència als drets dels professionals. Observem que són codis

que bàsicament es limiten a exposar els deures ètics que ha de respectar el professional, però ben

pocs  es  refereixen  als  seus  drets.  Així  doncs,  es  detecta  un  buit  que  cal  ser  omplert.  Els

professionals, per tal de poder complir amb la seva funció correctament i seguir els principis, han de

comptar amb uns principis que també vetllin per la seva seguretat; no es pot dur a terme una feina si

no es protegeix abans a qui ha de fer-la. Afortunadament, vam trobar la tesi doctoral Código Ético y

Deontológico de la imagen y fotografía informativa periodística de Mª Ángeles San Martín Pascual,

qui també va detectar aquest buit en la professió i va voler omplir-lo creant un nou codi en el qual

s’exposen els principis que ha de respectar el fotoperiodista però també aquells que vetllen per la

seva moral i honra, així com el dret a rebre un salari just. 

Tot  i  això,  tenint  present  que el  treball  se centra  en la  figura del  fotoperiodista  de moviments

socials, hem vist adient indagar més fins a trobar un document en el qual s’exposen els drets i límits

del periodisme gràfic. El document Derechos y Límites del Periodismo Gráfico amb data del 17 de

novembre  de  2001  i  creat  per  la  Unió  de  Periodistes  Valencians,  s’ajusta  a  les  preocupacions

exposades. Ha estat difícil trobar un document mínimament oficial que realment busqui vetllar pels

drets dels professionals de la imatge. 

És indignant fer un repàs teòric i històric de la imatge informativa i concloure que aquesta té un

paper  essencial  en  la  memòria  col·lectiva  de  la  societat,  i  posteriorment,  revisant  els  codis

deontològics i regulacions dels respectius Estats, adonar-se que es protegeix a la societat en front de

la informació, però no als professionals i, a més, es parla ben poc del paper de la imatge i els límits

amb els  quals  ha  de conviure  el  professional.  Com s’ha  d’arribar  a  l'excel·lència  de l’exercici

professional si no hi ha  una bona base? 

Per més inri, en els mitjans de comunicació, les imatges es troben condicionades per l’espai que

ocupa el text escrit, arribant, en molts casos, a canviar el sentit de la imatge publicada. És per això

que és important que la unitat del text del peu de foto – i també el titular i el cos de la notícia –  i la

foto sigui coherent. Per altra banda, una imatge situada en el faldó de la pàgina no tindrà el mateix

grau d’importància que una que es troba a la superfície de la pàgina. Així doncs, concloem, en

aquests aspectes, que encara que la imatge tingui un gran valor informatiu, aquest es pot veure

reduït pel tractament que se li dona. 
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Els reptes amb els quals es troben els fotoperiodistes no s’acaben aquí. De fet,  els set testimonis

exposats  en  el  present  treball,  lamentablement,  evidencien  que els  fotoperiodistes  encara  tenen

molts reptes pendents. En el cas dels autònoms – free-lance – la situació es torna més precària per la

indefensió que pateixen. 

Els avenços tecnològics han contribuït al naixement dels reporters ciutadans, i consegüentment, a

prescindir de la figura dels fotoperiodistes. Els mitjans de comunicació, un cop més, infravaloren el

valor informatiu de la imatge i el paper del fotoperiodista. Es prefereix estalviar diners publicant

una imatge feta amb un dispositiu mòbil d’un ciutadà, que pagar la feina d’un professional de la

imatge. A més, fins i tot hi ha mitjans que embruten la seva reputació robant imatges de les xarxes

socials dels respectius fotoperiodistes; els set entrevistats en algun moment o altre s’han trobat en

aquesta situació i han hagut de denunciar els fets. 

Si la situació dels fotoperiodistes ja és precària de per si, els mitjans de comunicació i el poder

polític no ajuden gaire. Tant les fonts secundàries que hem consultat com els fotoperiodistes amb els

quals hem parlat, coincideixen en què és molt difícil viure d’aquest ofici.  Les empreses tenen uns

nivells de facturació baixos i se’ls fa costa amunt comptar amb grans plantilles de treballadors, i

finalment  acaben  confiant  en  la  feina  de  col·laboradors,  però  les  col·laboracions  no  donen  de

menjar a molts fotoperiodistes. És per això que molts fotoperiodistes han de complementar la feina

amb altres projectes fotogràfics i guanyar-se el reconeixement fora dels mitjans. 

Els professionals de la imatge informativa cal que exigeixin ser respectats com a professionals. Han

de guanyar espai en els mitjans de comunicació, protegir els drets d’autor, lluitar per un salari digne

i unes millors condicions. Cap societat democràtica hauria de permetre la precarietat de l’ofici. 

Així doncs, pel que fa a l'anàlisi de cas del nostre treball, de què serveix estar-s’hi vuit hores cobrint

manifestacions, de les quals possiblement sortiràs ferit, si després només et pagaran una quantitat

mínima o, fins i tot, no obtindràs cap benefici. 

Els  fets  d’octubre  de  2019,  van  deixar  molts  ferits  a  Catalunya  i  a  Xile,  entre  ells  molts

professionals de la imatge que anaven perfectament acreditats. Els números oficials exposats en el

treball sobre les agressions que van patir els professionals durant aquell mes, són una aberració. És

cert que molts casos són conseqüència de rebots de projectils o altres materials, però molts també

són víctimes d’agressions intencionades

Les organitzacions periodístiques denuncien els fets i s’uneixen per fer front a les agressions i la

precarietat que castiga l’ofici, però no és suficient. És necessari fiscalitzar les actuacions policials i

reflexionar sobre els drets que exposen les regulacions dels respectius països. El dret a la informació
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de la ciutadania no es pot complir si els periodistes no treballen amb seguretat, pura hipocresia el

que dicta l’Estat.

El present treball, que tanca la meva etapa universitària, tan sols és una petita mostra de com està la

situació de la professió fotoperiodística i al que s’exposen els fotoperiodistes de moviments socials.

Els fets d’octubre de 2019 van evidenciar la indefensió dels fotoperiodistes, però aquest no és un

cas aïllat, possiblement si es portés a terme una investigació més general, s’apreciaria la situació

que intentem denunciar amb aquesta petita anàlisi.  A més, la mostra de l’anàlisi de les imatges

també ha estat  petita,  però ens ha servit  per  acabar  de contrastar  com es publica la  feina dels

fotoperiodistes.  Tanmateix,  estaria  bé  poder  realitzar  una  anàlisi  més  extensa  per  acabar  de

corroborar-ho. Segurament se’ns han quedat moltes coses pel camí, però hem pogut confirmar les

hipòtesis i assolir els objectius proposats des d’un principi. 

Com estudiant que tot just es graduarà en Comunicació i Periodisme Audiovisuals, em preocupa la

situació. Se m’ha encongit el cor amb cada pàgina redactada. Vaig ser testimoni dels fets d’octubre

a Xile, vaig capturar molts moments i vull continuar fent-ho durant molts anys. Però perquè això

sigui possible és necessari comptar amb el suport dels mitjans, les autoritats i les organitzacions.

Som una nova generació, i si sabem que el fotoperiodisme tradicional està en risc, cal lluitar per

canviar el panorama. Gràcies a les entrevistes realitzades, puc tancar aquest treball dient que, junt

amb Xavier Hurtado, ja estic aportant el meu granet de sorra en un nou projecte que pretén donar

més visibilitat a la imatge. 
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1. Transcripció de les entrevistes 

1.1 Entrevista a Albert Garcia, fotoperiodista d’El País a Barcelona

Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 

Quant fa que vas començar en el món del fotoperiodisme? 

Fa uns dotze anys que vaig començar a La Directa coordinant la secció de fotografia. Al diari  El

País vaig començar quan hi va haver el boom de feina a partir del 15M, però sempre com autònom.

És molt difícil entrar en plantilla actualment. 

Per què ho consideres? Si pot explicar-m’ho. 

La situació de la premsa és molt precària en comparació a com estava fa uns anys. Segons diuen els

professionals més veterans, la situació actual és molt precària. Jo no ho considero així  perquè hi ha

altres feines que realment sí que treballen de manera precària, però és cert que des de les olimpíades

del 92, que va ser l’època d’or del fotoperiodisme, ha anat en caiguda. I amb la pandèmia de la

Covid-19 encara es complicarà més, a nosaltres ja ens han avisat que ens afectarà.  

Dius que ets free-lance, però realment...

Des de fa uns anys, que així com els mitjans de comunicació sí que contracten a redactors, es

considera  que  els  fotògrafs  no  hem de  formar  part  de  la  plantilla.  Llavors  es  nodreixen de  la

col·laboració de fotògrafs free-lance, però en el meu cas, junt amb un company, cobrim les 24 hores

per qualsevol succés que s’hagi de fotografiar. Per tant, realment formem part de l’equip perquè

treballem  constantment  com  si  estiguéssim  en  plantilla,  tot  i  que  legalment  no  perquè  som

autònoms, o millor  dit  uns falsos  autònoms en tota  regla.  A més,  existeix un contracte  en què

m’obliguen a tenir una certa exclusivitat amb el mitjà i no trair-los treballant per altres mitjans. 

Se’t coneix més per la part de fotografia de moviments socials, però sempre ha estat aquest el

teu àmbit? 

Per  a  un fotògraf  que  està  començant  el  més  fàcil  és  sortir  al  carrer  a  fotografiar  quan hi  ha

manifestacions, i de fet així és com vaig començar jo. També quan vaig començar va coincidir amb

l’època en què es van produir un seguit de desnonaments a Catalunya, llavors jo m’aixecava cada

dia a les sis del matí  i me n’anava a fotografiar els desnonaments per tal de vendre les meves

fotografies als diaris, i El País va ser el diari que més cas em va fer. Tot i això, hi havia molts dies

en què me n’anava a dormir sense haver venut cap fotografia.  
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Llavors podríem dir que en aquell moment sí que eres un exemple de fotògraf free-lance tal

com el coneixem? 

Sí, exacte. Però només m’hi vaig estar un any fotografiant i buscant un mitjà que em comprés les

fotografies, després ja van ser ells qui em trucaven demanant-me que fotografiés certs temes  de

manera esporàdica. 

Suposo que vas notar el canvi de fotografiar allò que realment et commou al fet que algú et

manés el que has de fotografiar.

Quan formes part de l’estructura són ells qui t’encarreguen els temes. L’estructura  d’El País ara

mateix  consisteix  en dos  fotògrafs  en plantilla  que són de l’antiga  època,  de quan existien els

contractes, i ells s’encarreguen de la coordinació i de l’edició de taula. Llavors a Barcelona som dos

fotògrafs free-lance amb un contracte TRADE, que vol dir Trabajador Autónomo Económicamente

Dependiente  i  és  un  tipus  de  contracte  que  es  va  inventar  el  PSOE  per  legalitzar  els  falsos

autònoms. El meu company i jo cobrim les 24 hores, amb torns de 12 hores, però això no vol dir

que treballem les 12 hores, sinó que estem pendents al que ens puguin manar; aquesta és la manera

en què ens hem organitzat nosaltres perquè si mires el nostre contracte, com que som autònoms, no

tenim horari i estem a disposició de l’empresa les 24 hores. Des que treballo d’aquesta manera, sí

que treballo segons el que em demana el diari, sobretot ens fan cobrir molts actes polítics. 

Quan fas diverses fotografies, decideixes quina es publicarà o ho decideix el mitjà?

Com a fotògraf  treballo  sobre el  meu criteri  però també decideixo el  que  fotografiaré  pensant

sempre  en  el  client.  Per  exemple,  en el  cas  d’El  País,  que és  de la  corda del  PSOE, mai  em

publicarà una fotografia en la qual Pedro Sánchez surti malament. D’aquesta manera, a l’hora de

treballar t’autocensures una mica i et marques una línia. La selecció i edició de les imatges la fem

els  fotògrafs  i,  posteriorment,  les  identifiquem  amb  peus  de  foto,  fent  una  mica  de  feina  de

documentació de les fotografies. Un cop fet això envies tota la selecció al mitjà i llavors ja no tens

poder de decisió, ja que passa a ser cosa de l’editor. Tot i això, pots dialogar amb ell perquè el

fotògraf  és  qui  ha  viscut  la  història  i  molt  sovint  pot  tenir  més  informació  que  l’editor,  però

bàsicament se n’encarrega l’editor de fer la selecció final. 

En  moments  de  tensió  en  una  manifestació,  has  treballat  amb més  seguretat  sabent  que

formes part d’un mitjà de comunicació que quan eres totalment free-lance? 

La cobertura que et dona un mitjà com El País no és la mateixa que la que et podria donar un mitjà

local. Mediàticament un diari d’aquestes dimensions té molta més força i, desgraciadament perquè

151



no hauria de ser així, et sents molt més protegit quan portes la motxilla d’aquell mitjà. Ara bé, no

actuo diferent per treballar amb  El País, actuaria de la mateixa manera treballant per a un mitjà

local. 

Què va passar el 18 d’octubre?

Durant la tarda del 18 d’octubre ja es va viure molta tensió a Plaça Urquinaona. Vora les 22.30 h del

vespre la plaça ja estava tranquil·la i hi havia dos nois que caminaven per allà i un agent de la

Policia Nacional els va demanar que marxessin. Un dels nois el va contestar i l’agent el va llançar a

terra per apallissar-lo. El grup de fotògrafs que estàvem a la plaça ho vam voler documentar, però

un policia se’m va posar davant per tal de tapar-me l’escena i no poder fotografiar. Evidentment, el

vaig esquivar una mica i em va empènyer al pit i jo em vaig queixar, a partir d’aquí va cridar a

altres policies per detenir-me amb violència. Ells diuen que em van detenir perquè havia agredit a

un policia, quan no és així

Vas denunciar els fets? 

Jo tenia l’opció de denunciar però no vaig voler fer-ho perquè considero que denunciar a un policia

no arribarà a cap lloc i no em venia de gust haver de portar un cas contra un policia quan saps que

serà absolt.  Fa uns anys sí que vaig denunciar als Mossos d’Esquadra i ja ho vaig passar prou

malament,  no em ve de gust reviure-ho. Els fotoperiodistes constantment estem al costat  de la

policia treballant, i ells poden posar-te uns límits que hem d’acceptar, però a vegades apliquen uns

límits que no són legals. Els fotoperiodistes treballem documentant abusos de determinats agents

policials i això a ells no els interessa. 

Com t’afecta el fenomen dels reporters ciutadans? 

En cas que es produeixi un fet noticiable i no hi hagi cap fotoperiodista en el lloc de l’escena, trobo

adient que un ciutadà ho fotografiï, el dret a la informació segueix vigent encara que no sigui per

part d’un professional. Però personalment, jo cobro el mateix si em publiquen una fotografia o no.

Ara bé,  el  que sí  que m’emprenya és quan no es valora la qualitat  de les imatges i  es publica

qualsevol fotografia. 

Hi ha fotografies teves que s’hagin malinterpretat pel text que l’acompanyava? 

Seguríssim. El que també passa és quan les fotografies es guarden a l’arxiu i aquestes poden ser

utilitzades per qualsevol altra ocasió. És un tema molt delicat, perquè quan envies la fotografia a un

mitjà  ja  no tens control sobre ella.  El que has de fer  com a fotògraf  és documentar  el  màxim

d’acurat possible i posar tota la informació dins la fotografia, fer la feina de periodista també. 
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Per anar acabant, hi ha molts professionals que prefereixen denominar-se com a fotògrafs i no

com a fotoperiodistes. Quin és el teu cas?

Jo  em considero  fotoperiodista  perquè  intento  documentar  les  fotografies  de  la  millor  manera

possible.  Les  fotografies  que  entrego  han  d’anar  acompanyades  d’una  història  sempre,  en  el

moment que deixes de banda això se te’n va de les mans.

1.2 Entrevista a Julio Zamarrón, fotoperiodista free-lance d’Espanya

Entrevista personal, realitzada el 3 de maig de 2020 per videoconferència. 

¿Cuál es tu currículum como fotoperiodista? 

He formado parte del equipo gráfico de la Agencia de noticias Disopress y del CSIC. Ya en 2015

empecé con trabajos internacionales, cubriendo la guerra de Donbass en el este de Ucrania, los

asesinatos de estado en México, los asesinatos de gatillo fácil en Argentina y el último estallido

social en Chile. 

En Chile fuiste herido en la pierna por arma de fuego mientras cubrías una protesta, ¿lo

denunciaste? 

Me puse en contacto con la  embajada para denunciar  lo ocurrido y me comentaron que tenían

conocimiento de que fui herido en Plaza Dignidad, pero antes de todo me preguntaron que cuál iba

a ser mi actuación, qué estaba haciendo y que querían verme para hablar conmigo. Mi compañero y

yo decidimos volver a Argentina porque vimos que no nos saldría a cuenta, ya que les preguntamos

si  harían algún comunicado denunciando los  hechos y nos  contestaron que lo  consultarían con

instancias superiores. Hasta día de hoy les mandamos un mail al mes pero no obtenemos respuesta.

La obligación de la embajada es defendernos a nosotros, pero al final siempre acaban defendiendo

los intereses de las empresas españolas. 

A Chile fuiste de manera totalmente free-lance. ¿Las fotografías que realizaste las enviaste a

alguna agencia? 

Suelo mandar fotografías a algunas agencias con las que he trabajado, cuando considero que me las

van a pagar más o menos bien, pero en este caso no ha habido mucho interés porque cuando yo

llegué a Chile ya se habían visto muchas imágenes, y el periodismo en España funciona por agenda.

Los días que pudiste cubrir las protestas chilenas, ¿ibas identificado como prensa? 
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Suelo trabajar con el chaleco de prensa, pero en Chile solo iba con el brazalete naranja. Estoy en

contra de la identificación de los periodistas como caballito blanco. Además, elimina totalmente la

idea de periodismo libre, porque es una asociación que se pone de acuerdo con el gobierno para

llevar a cabo la correcta identificación de periodistas y al final lo que hacen es controlarnos. En el

momento que te identificas como prensa, sobretodo en movimientos sociales, la policía ya no actúa

igual. 

Pero realmente no importó mucho que estuviese la prensa, ¿no? Los derechos humanos se han

violado igual. 

Yo creo que sí se comportan de manera diferente. De echo en Chile cuando se acercaron y me

dispararon en la pierna no fue porque les estuviese tirando piedras, si no que lo hicieron porque yo

estaba fotografiando como reprimían a los manifestantes. A finales de año, la policía chilena fue

formada por la Policia Nacional Española y se dieron cuenta que la prensa es lo primero que sobra

en una plaza donde hay tensión. 

Me comentabas que has trabajado con agencias pero actualmente eres free-lance, ¿no te gusta

la manera de trabajar de las agencias o han sido otras las circunstancias? 

Cuando vendes la imagen suelta a  una agencia,  no sabes dónde acabará.  Me he encontrado en

situaciones en que mi imagen ha sido publicada con un cambio de encuadre y un titular que no

acompañaba el significado real de los hechos. Este es uno de los motivos por los cuales no quiero

volver  a  trabajar  con agencias.  Tenemos  una  responsabilidad  social.  Es  jodido que  los  medios

cuenten una historia que no es verdad utilizando tu fotografía y poniendo tu nombre.  Entonces

posteriormente  el  problema  con  los  manifestantes  que  se  dejaron  fotografiar  lo  tendrá  el

fotoperiodista y no el medio que se dedicó a mentir. No es justo que con tu trabajo mientan, es una

pena. Lo bonito de la profesión gráfica es la responsabilidad social y el poder mirar a la cara a quien

le has realizado el reportaje. 

Estamos hablando mucho de los abusos policiales y las malas praxis de los medios, pero me

gustaría saber cómo valoras la actuación de los manifestantes frente a los periodistas. 

Saber moverse dentro de la manifestación es otra parte del trabajo. Entre los manifestantes siempre

te encontrarás el desgraciado que no te aceptará por ser fotoperiodista y luego habrán otros que te

llamarán ellos mismos para que les fotografíes. Yo, que he estado en movimientos internacionales,

no domino mucho los idiomas, pero creo que con el respeto a la gente puedes conseguir mucho.

Puedes tener derecho a contar lo que está ocurriendo pero hay que ser inteligente. 
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Frente a estas situaciones,  ¿te sientes protegido por sindicatos, la existencia de los códigos

deontológicos y los derechos que se marcan en los artículos de la ley española? 

Yo creo que los códigos y los sindicatos no sirven para nada, lo único que te sirve es trabajar junto a

un buen compañero.  Nos dedicamos a  cubrir  cosas que nadie quieren que salgan.  Las  grandes

asociaciones  también  miran  por  su interés,  cuando firman con el  ministerio  del  interior  lo  del

chaleco homologado es darle la mano al diablo cuando ellos saben que contaremos lo que hacen

mal. 

Y a pesar de todo te sigues dedicando al fotoperiodismo. 

Creo que es una cuestión de amor a la profesión y de responsabilidad social. Yo elijo las historias

que me gustan y que creo que tienen que ser contadas. Lo bueno de ser free-lance es que eliges, lo

malo es que no tienes un sueldo fijo. Olmo Calvo, que tiene una gran visibilidad en Madrid, tiene

que trabajar para más de un medio y otros eventos. Del fotoperiodismo realmente viven uno o dos,

y malviven. 

También ha aparecido la figura del reportero ciudadano, que complica aún más la situación. 

Antes había un periodismo de análisis y de reportajes de investigación, pero pesa mucho más la

inmediatez y la imagen impactante.  Además, con este tipo de reporteros los medios se ahorran

dinero. Pero la libertad de información es para todos, lo del reportero ciudadano está muy bien,

aunque lo importante es hacer un buen análisis. Nosotros nos hemos formado y nuestra obligación

es contrastar las informaciones. 

1.3 Entrevista a Matias Delacroix, fotoperiodista free-lance de l’agència

Associated Press a Veneçuela 

Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 

¿Cómo empezaste en el mundo del fotoperiodismo?

Yo empecé hace 10 años con la fotografía, pero no me consolidé como fotoperiodista hasta que me

ofrecieron colaborar para la agencia AFP, la Agence France-Presse, en Venezuela. En Chile no me

consideraba totalmente fotoperiodista porqué las condiciones laborales no te permiten dedicarte al

100% a a un tipo de fotografía, y al final acabas hasta fotografiando matrimonios. Lo positivo es

que aprendes a fotografiar en todo tipo de escenarios. 

Así, eres chileno pero actualmente trabajas en Venezuela? 
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No, realmente soy argentino, pero crecí en Chile y efectivamente ahora trabajo en Venezuela. 

AFP te  ofreció trabajo en Venezuela,  ¿que te  aportó pasar de ser totalmente  free-lance  a

trabajar para una agencia? 

Empezar  a  colaborar  para  AFP me  permitió  ver  como  funciona  realmente  la  logística  de  una

agencia. Lo bueno de trabajar de manera free-lance en una agencia es que ésta es como una vitrina

hacia el  mundo porque mis fotografías las van a ver  The Guardian, El  País,  New York Times,

Washington Post, y una infinidad de medios,  o bien,  otras agencias.  Y como soy  free-lance,  si

quieren que trabaje para ellos, puedo hacerlo porque no tengo un contrato con la agencia. 

¿Cómo pasaste a trabajar para Associated Press? 

A raíz de haber trabajado para AFP me tocó viajar durante dos semanas para cubrir la CONCACAF

y a raíz de todos esos trabajos el jefe de latinoamérica de la agencia Associated Press se puso en

contacto  conmigo  porque  justamente  necesitaban  un  fotógrafo  free-lance  en  Venezuela.  Me

ofrecieron tener un sueldo estable y eso para un free-lance es mucha tranquilidad, así que no me lo

pensé mucho para aceptar la oferta. Podríamos decir que actualmente soy como un colaborador fijo.

¿Has  notado  el  cambio  en  la  manera  de  trabajar de  una agencia  a  la  otra?  ¿Estás  más

controlado?

No me veo controlado, tengo (free pass). Por el lado fotográfico, a diferencia de AFP, Associated

Press es mucho más libre y me dejan jugar con la luz y los elementos. Aún así, por la parte logística,

debo avisarles de por donde me muevo porque allá donde vaya, voy representando a la agencia y si

me pasa algo a mi. también les pasa a ellos. Así que por la parte logística no soy tan free-lance. 

¿Los pies de foto los escribes tu mismo o se encarga la agencia?

La nota como tal la escriben los redactores, pero el pie de foto lo escribo yo sí o sí, aunque he de

decir que en medio de una manifestación envío las fotografías directamente acompañadas con un

audio y el editor se encarga de escribirlo. Es cierto que como algunas fotografías son atemporales,

se utilizan para otras notas informativas que no son las correspondientes con la verdadera imagen,

pero me da seguridad que el pie de foto sea mío y así no se saque de contexto. 

Cuando eras totalmente free-lance ya fotografiabas protestas en Chile, ¿en el actual conflicto

social te has sentido mucho más protegido por formar parte de una agencia?

A Chile llegué una semana más tarde des de que estalló todo el conflicto. Siguiendo el trato con la

agencia yo no debería empezar a cubrir el conflicto chileno hasta el 1 de noviembre, pero yo quería
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cubrir des del primer momento lo que estaba pasando en mi país así que fui de manera totalmente

free-lance.  No  tuve  ningún  problema  porqué  estando  en  mi  país  yo  ya  sabía  des  de  donde

fotografiar, cómo hablar y cómo moverme; no sirve de nada decirle a un policía que la libertad de

expresión es un derecho, sales perdiendo. Es cierto que sí necesité que el jefe de Latinoamérica de

AP me enviase una credencial para no tener ningún problema y poder obtener el salvoconducto. 

¿Saliste herido cubriendo algunas de las manifestaciones chilenas?

Me llegó una lacrimógena en el tobillo izquierdo, pero son los gajes del oficio. Además, nadie me

manda a meterme con un angular allí en medio, de echo los jefes me decían que fuese con un

teleobjetivo para evitar lesiones, pero la adrenalina también es interesante. 

Des del 2011 que fotografías movimientos sociales, ¿cuál es la relación con los manifestantes?

Hay manifestantes que se piensan que eres un policía infiltrado, pero hay que saber hablar con ellos.

Hay que saber leer los códigos y por donde moverte.  

¿Personalmente, cómo valoras la figura del reportero ciudadano?

A mí personalmente no me afectan los reporteros ciudadanos. Si ahora mismo explota un coche

bomba y yo no he estado allí pero hay ciudadanos que han fotografiado los echos,me parece genial

que un medio le publique las imágenes. Si el medio le paga las fotos a la persona, súper bien, pero

si no cobra nada, está muy mal porque están regalando el material y los editores se acostumbran a

recibir material gratuito y así es como no se valora la figura del fotoperiodista. La gente por ver su

nombre en los medios ya envía la foto sin pedir un simple euro. 

1.4 Entrevista a Milko Ulloa, fotoperiodista free-lance de Xile

Entrevista personal, realitzada el 3 de maig de 2020 per videoconferència.

A parte de fotografiar movimientos sociales,  te  dedicas a la  fotografía deportiva.  Son dos

temáticas muy distintas, ¿a qué se debe que te interesen ambas?

Dentro  de  la  fotografía  que  yo  hago  abarco  mucho,  des  de  fotografía  para  publicidad  hasta

fotografía  social.  No  se  puede  vivir  centrándose  únicamente  en  una  temática,  los  sueldos  son

miserables . 

Entonces vives de la fotografía pero no únicamente del fotoperiodismo.

Exactamente.  Llevo  diez  años  fotografiando  marchas  sociales,  pero  nunca  he  trabajado  para

agencias porque sé lo mal que pagan. Prefiero trabajar por libre, sin horarios, totalmente free-lance.

157



Además, es muy difícil entrar en la plantilla de un medio de comunicación. En prensa lo único que

me han publicado es la fotografía de Gustavo Gatica, que me la compró la agencia Aton Chile. A

parte de las fotografías de tenis que hago para la sección de prensa de la Federación de Tenis de

Chile. 

La única fotografía que te han publicado de las últimas manifestaciones en Chile ha sido la de

Gustavo Gatica. ¿Cómo fue el momento de la fotografía? 

Gustavo Gatica no avisó a nadie, no se sabía que volvería a Plaza Dignidad después de dos meses.

En cuanto lo vi, visualicé la fotografía; Gustavo Gatica con el monumento de Baquedano de fondo.

Así que fui directo al monumento y le esperé allí, Gustavo llegó y justo se colocó tal como lo había

previsto. Inmediatamente publiqué la fotografía a mi cuenta de Instagram y supe que alguna agencia

me la compraría porque ningún otro fotógrafo había capturado ese momento. Y efectivamente, me

llamaron  de  la  agencia  Aton  Chile,  pero  únicamente  me  pagaron  25  lucas.  Aún  así,  para  mi

realmente fue un premio, porque he estado día tras día en las manifestaciones y al menos una de mis

fotografías ha sido publicada. Des de la agencia me prometieron que mi nombre saldría en todas

partes, pero se está publicando bajo el nombre de la agencia. 

Y el pie de foto, ¿también quedó en manos de la agencia?

La agencia se encargó del pie de foto, pero todas las noticias donde he visto mi imagen tienen

titulares y  pies de foto correctos. 

Eres  totalmente  free-lance y  por  lo  tanto  no  cuentas  con  el  respaldo  de  un  medio  de

comunicación.  ¿Te  sientes  protegido  por  el  Colegio  de  Periodistas  de  Chile  u  otras

asociaciones?

No,  estamos  totalmente  desprotegidos.  Los  fotógrafos  free-lance nos  hemos  juntados  para

reflexionar sobre la labor que cumple el fotógrafo free-lance y queremos crear una cooperativa de

fotógrafos independientes. Tenemos la esperanza de contar con la ayuda del Colegio de Periodistas

de Chile. 

¿Cómo valoras la actuación de la policía durante las protestas del conflicto social en Chile?

Aquí la policía te agrede, te quita tu credencial y te rompen el carnet de identidad para que no

puedas votar en las próximas elecciones. Los medios de comunicación maquillan las noticias, pero

nosotros no podemos mentir. Lo que vemos nosotros a través de nuestra cámara es esencial para la

democracia. Si interfieres en la labor de carabineros, tienen derecho a detenerte, pero si estás en un

costado no pasa nada. Aún así como no les interesa que fotografíes, te atacan igual. La policía nos
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tira agua con los carros y posteriormente atacan a los manifestantes y así no nos da tiempo de

fotografiarlo.  Es  importante  que  los  fotógrafos  sepan  bien  las  leyes  para  poder  defender  sus

derechos.

¿La relación entre manifestantes y fotoperiodistas también es así de tensa?

Los manifestantes atacan a los profesionales de los medios generalistas, pero cuando ven que eres

un fotógrafo independiente no te dicen nada. Además saben identificar rápidamente si un fotógrafo

es un policía infiltrado. Los manifestantes piden que difumines los rostros. Un día me dijeron que

era un policía infiltrado, pero como no demostré miedo y les di todos mis datos, no me atacaron.

Cuando hay algún herido te apartan. Estar metido en una manifestación es como estar en una jungla,

no sabes lo que puede pasar. 

¿Has salido herido en algunas de las manifestaciones?

Sí que he recibido impactos de perdigones y lacrimógenas, pero ya es costumbre. Estoy seguro que

me apuntaron directamente. 

1.5 Entrevista a  Mireia Comas, fotoperiodista free-lance  de Catalunya,

col·laboradora del Diari de Sabadell i El Nacional 

Entrevista personal, realitzada el 8 d’abril de 2020 per videoconferència. 

Quina és la teva situació actual com a fotoperiodista? 

Col·laboro amb el Diari de Sabadell  i  El Nacional,  però principalment em guanyo la vida fent

fotografies familiars. El fotoperiodisme actualment està fatal, i com a col·laboradora no es pot viure

del fotoperiodisme. Perquè et facis una idea, El Nacional em paga 54 € per jornada, però si comptes

l’IRPF i el que es resta per ser autònoma, doncs si he treballat vint dies tan sols cobraré  uns 600 €

mensuals, a  més  has  de  tenir  una  disponibilitat  de  24  hores  per  si  et  necessiten  en  qualsevol

moment. Del fotoperiodisme només es pot viure si estàs en plantilla, i d’aquests n’hi ha ben poc. Al

final acabo treballant perquè realment m’agrada i no per guanyar-me la vida. 

És una decisió del fotoperiodista formar part de la plantilla d’un mitjà o ser totalment  free-

lance? 

Actualment gairebé no agafen a ningú en plantilla, i quan jo vaig començar no vaig posar-me en

plantilla perquè en el fons no m’agrada tant la feina del fotoperiodista, això d’haver de barallar-me

amb vint fotògrafs més per veure qui es posa a primera línia i treu la millor foto no m’apassiona. El
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que m’agrada és la  fotografia documental, que et permet treballar amb un temps més llarg i sense

aquesta pressió. 

Com valores la figura del reporter ciutadà? 

Es treu valor a una imatge professional que ha fet una persona que realment entén de la imatge

informativa.  Pel  diari  que  paga  doncs  li  anirà  molt  bé  perquè s’estalvia  diners,  però  si  volem

defensar la qualitat d’imatge, això és desastrós. No valoren prou la nostra feina, avui dia tothom té

càmera i es pensen que estan capacitats per fer una bona fotografia.  Per això prefereixo dedicar-me

a realitzar reportatges documentals, tot i que només en viuen quatre d’això. La meva idea principal

ja  no és  publicar  sinó presentar-me a concursos.  A més,  si  aconsegueixes  que et  publiquin un

reportatge tampoc et pagaran gaire. 

Vaig veure un cop que denunciaves a Twitter que un mitjà t’havia robat una imatge de les

teves xarxes socials. Passa sovint això? 

Sí, passa sovint. A mi, per exemple, Atresmedia m’ha agafat dos cops vídeos sense jo saber-ho i els

hi  he reclamat,  però perquè et  facin cas has  d’amenaçar-los dient-los  que trucaràs  a l’advocat.

Arriba un punt en què t’has de ficar una mica dur. També em va passar que molts mitjans em van

trucar quan la fotografia que vaig fer del petó entre dos castellers, a tots aquests mitjans que em van

trucar per publicar-la els hi vaig cedir sense cap cost, però als que la van publicar sense el meu

consentiment els vaig enviar la factura. 

Deixant de banda la fotografia documental,  molts et  coneixem per les teves fotografies de

moviments socials. Què et mou a realitzar aquest tipus de fotografia? 

Jo m’ho passo molt bé a les manifestacions, és adrenalina. Quan hi ha tensió és quan més m’agrada.

Quan cobreixo una manifestació no penso a vendre les imatges sinó que ho faig perquè realment

m’agrada. A més, si vull vendre les fotografies, he de ser jo mateixa qui truqui als mitjans i, per

descomptat, les imatges han de ser actuals i d’interès general. 

Ja fa anys que fotografies moviments socials, fins i tot has patit abusos policials des dels teus

inicis, tal com has explicat en les teves xarxes socials.

Sí,  quan  tenia  vint  anys  i  estudiava fotografia, vaig decidir  fotografiar  totes  les  ocupacions  i

desallotjaments que s’anaven produint a Terrassa, ja que hi va haver un boom. La premsa no venia

mai  i després ells em compraven alguna fotografia. Els policies van començar a fixar-se en mi  fins

que  un  dia  em  van  detenir  quan  sortia  de  La  Caixa  un  dia  normal  i  van  aplicar-me  la  llei

antiterrorista. Fins al vespre del mateix dia no van tornar-me a casa per entregar a la meva família
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un ordre de registre en cerca d’armes i substàncies explosives. Però em van tornar a comissaria a

Barcelona i em van fer passar tota la nit allà fins que l’endemà al matí em van dir «lo siento, nos

hemos equivocado». 

Llavors, un any més tard a la manifestació del 20N mentre fotografiava uns actes vandàlics, va

venir la policia cap a mi  i em van llançar a terra per detenir-me. Un cop a comissaria van obligar-

me a donar-los la càmera i el rodet, però jo hi vaig cedir, tot i això el mateix policia que va estar

interrogant-me l’any anterior, els hi va dir que em traguessin la càmera sí o sí.  Em van portar a una

habitació i entre quatre policies em van apallissar mentre altres quatre m’insultaven. Em van deixar

a  la  cel·la  amb dolor  i  no  vaig  deixar  de  cridar  fins  que  vaig  aconseguir  que  em portessin  a

l’hospital Parc Tauli, però no va servir de gaire perquè el metge va sedar-me amb dues pastilles per

les ordres dels policies. 

Vas denunciar-ho? 

Vaig denunciar-ho i fins uns anys després no van informar-me que el cas es podia tirar endavant,

però finalment vaig retirar la denúncia perquè, tot i que no em van detenir mai més, sí que em van

amenaçar. Ara me’n penedeixo, però en aquell moment ja no volia saber res més. 

Durant els  fets  d’octubre de 2019 de Catalunya molts  professionals  de la  informació  van

resultar ferits pels cossos de seguretat i,  fins i  tot, van detenir a l’Albert Garcia.  Com ho

valores? 

El que em va passar a mi fa uns anys, en principi, no passa si ets fotoperiodista i vas identificat. El

que va passar-li a l’Albert no és comú que passi ara mateix, però també cal dir que va sortir la

mateixa nit perquè treballa a El País, si això m’hagués passat a mi, no hauria sortit tan ràpid. El que

també és cert que molts fotoperiodistes denuncien per denunciar. És normal rebre cops de porra en

una manifestació si et poses al mig. Les pilotes de goma moltes són rebotades i no llançades de

manera directa. A les manifestacions d’octubre érem 100 fotògrafs allà al mig dificultant la feina

dels policies. 

El 14 d’octubre vas rebre l’impacte d’una ampolla per part d’un manifestant. Quina és la

relació amb els manifestants? 

El cop d’ampolla va ser per mala sort i per la mala punteria del manifestant. A vegades ens trobem

amb  problemes  amb manifestants  que  no  volen  ser  fotografiats,  però  són  ells  els  que  han  de

preocupar-se d’anar tapats si no volen sortir a la fotografia. De fet, haurien de preocupar-se més per
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les càmeres que porta la policia. A més, per sentit comú no posaré una foto compromesa en la qual

se li vegi la cara a algú. 

Amb l’experiència que acumules, quines són les fotografies que prefereixen els mitjans?

Allà on apareguin hòsties, com més morbo millor. Però la ideologia del mitjà influeix molt. L’ètica

periodística està fatal, encara rai que ens queden els pocs mitjans independents. 

1.6 Entrevista a Sira Esclasans, fotoperiodista free-lance de Catalunya,

col·laboradora de La Mira i La Directa 

Entrevista personal, realitzada el 6 de maig de 2020 per videoconferència. 

Tinc entès que el 16 d’octubre vas sortir ferida cobrint la manifestació de Barcelona, podries

explicar-me com va succeir tot? 

Sóc fotògrafa i fotoperiodista free-lance i pels fets d’octubre vaig treballar per a diversos mitjans de

comunicació, sobretot per a un diari digital que preferiria no esmentar. El dia 16 d’octubre cap a les

21 h davant la Conselleria d’Interior vaig rebre un impacte d’un projectil de foam al bessó esquerre

i des d’aquell moment ja vaig haver de deixar de treballar perquè no podia recolzar el peu a terra. 

El tema és (...) jo vaig arribar a la Conselleria d’Interior just quan els manifestants creuaven la

barrera policial i aleshores m’arribaven reforços dels Mossos d’Esquadra per controlar la massa. En

aquest moment em vaig dirigir a un grup de fotoperiodistes i vídeoreporters a l’altre costat  del

Passeig de Sant Joan i allà van arribar unes furgons de Mossos d’Esquadra que van començar a

disparar projectils de foam i un d’aquests va anar a tocar-me a mi. El fet que destaca és que jo anava

acreditada visiblement com a fotoperiodista amb l’acreditació oficial del Col·legi de Periodistes de

Catalunya, que és el braçalet taronja i justament tot el grup de professionals també anava identificat.

Aleshores, nosaltres ens trobàvem en grup entre el cordó policial i la manifestació que feia front al

cordó. El fet que disparessin contra nosaltres ens fa pensar que era premeditat perquè els projectils

de foam es caracteritzen per ser d’alta precisió. En el moment en què vaig rebre l’impacte vaig

caure i un company em va agafar, com anecdòtic el company va agafar el projectil i em va dir

«toma, como recuerdo», la qual cosa recordo amb estima, i em va ajudar a sortir de la primera línia.

Vaig allunyar-me de la zona de risc tota sola fins que, per sort, em vaig trobar amb Sanitaris per la

República en una cantonada i allà em van fer una primera atenció i em van dir que anés cap a casa

perquè no podia treballar en aquelles condicions. L’endemà vaig anar al CAP i vaig haver de rebre

162



diversos tractaments de fisioteràpia i fins al cap d’un mes no vaig poder començar a caminar amb

normalitat. 

Vas denunciar els fets? 

Quinze  dies  després  de  l’agressió  vaig  anar  a  IRIDIA perquè m’ajudessin.  Hem presentat  una

querella  per  tal  que  no  es  tanqui  el  cas  des  d’un bon principi,  però  amb la  crisi  sanitària  per

coronavirus està tot parat i estem esperant a veure com avançarà tot. 

Has  estat  un  mes  sense  poder treballar  i  com a  free-lance  imagino  que  no  has  obtingut

beneficis econòmics. 

He de partir del fet que el fotoperiodisme és molt gremial, i a mesura que vas creixent et vas donant

a conèixer i et  vas formant com a professional.  Al cap i  a la fi  jo estic començant i  els  meus

beneficis econòmics de normal no són els que m’agradarien, a més és evident que és una professió

molt precària i es fa el que es pot. Jo col·laborava per a mitjans de comunicació que no paguen la

col·laboració, simplement ho fas per militància, però en aquest cas sí que he estat treballant per a un

mitjà de comunicació que em tenia com a treballadora i cobrava. L’economia va caure en aquest

sentit perquè quan estàs ferit i no pots treballar, doncs no fas fotos i, per tant, no cobres. 

Dius que aquest cop sí que estaves cobrant i et defineixes com a treballadora, però això no vol

dir que estiguessis en plantilla. 

No, el que té ser  free-lance  és que ets col·laborador dels mitjans de comunicació. La diferència

entre estar plantilla i ser col·laborador és que si estàs en plantilla tens exclusivitat per aquest mitjà

de comunicació, mentre que si ets col·laborador estàs obert a més clients. Aleshores tu cobres per

treball fet.  Ser fotògraf  free-lance  és extremadament precari,  i  més ara que cada cop hi ha més

redactors que creuen que poden fer fotografies amb el telèfon mòbil,  els mitjans no valoren la

qualitat  de  la  imatge  i  trien  qualsevol  fotografia  per  omplir  l’espai,  ens  estem oblidant  de  la

importància que té el fotoperiodisme en la nostra societat. 

Després de l’impacte del projectil de foam i la denúncia que vas fer junt amb IRIDIA, quin ha

estat el suport que has rebut? 

Jo estic afiliada al  Sindicat de la Imatge UPIFC i la resposta que em van donar no era la que

esperava.  M’hauria  agradat  una resposta  contundent.  Dins del  gremi sí  que vaig rebre un gran

suport, em van ajudar a l’hora de reconstruir els fets amb les imatges recollides. 

Però potser amb el suport dels companys no és suficient.
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M’agradaria  dir  que  com  a  fotoperiodistes  assumim  el  risc,  però  el  que  no  pot  ser  és  que

premeditadament  rebem agressions,  tant  per  part  de  manifestants  com per  part  dels  cossos  de

seguretat perquè llavors es vulnera el dret a la informació, tant el d’informar com de ser informat.

Dit això, el problema del fotoperiodisme és que és una professió molt individual i és molt difícil

construir respostes col·lectives. Molts cops s’ha plantejat fer vaga i no fotografiar res durant un dia,

però en ser una professió tan precària segur que algú ho aprofitaria per vendre imatges. En el sentit

de les agressions que vam patir a l’octubre, trobem respostes col·lectives que van ser contundents.

Una és la de l’’Observatori del Grup Barnils, que van fer el recompte de les agressions, i això va

tenir molt ressò internacionalment. Van fer aquest primer pas de denunciar-ho públicament. A més,

des del Sindicat de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, no m’arrisco

a dir si el Sindicat de la Imatge hi va col·laborar, es va fer una manifestació a Plaça Catalunya on

ens vam reunir tots els professionals de la imatge per reivindicar les agressions. Jo, personalment,

crec que vam fallar en què es va convocar als mitjans de comunicació però no a la societat civil. No

té  sentit  que cada cop que la  societat  civil  organitza una manifestació  – o reivindicació –  es

convoqui a la premsa, però després aquesta no compta amb la societat civil quan realment existim

per a ells. 

Parlant de la societat civil, quina relació teniu amb els manifestants? Us trobeu els mateixos

problemes que amb els cossos de seguretat? 

Durant les mobilitzacions post-sentència ens va sorprendre una realitat molt diferent  en aquesta

relació  entre  manifestants  i  premsa.  Estem acostumats  que  quan  hi  ha  manifestacions  a  nivell

antirepressiu  per  part  de  manifestants,  s’ataca  a  la  premsa perquè no fotografiï.  En aquest  cas

trobava  certa  moda  i  postureig  davant  dels  fotoperiodistes  i  fins  i  tot  ens  demanaven  que

fotografiéssim.  Els  manifestants  han  estat  conscients  que  cal  que  la  premsa  cobreixi  aquests

esdeveniments. Sempre faig referència a la frase de Robert Capa que diu: una causa sense imatges,

no és tan sols una causa perduda sinó que és una causa oblidada. 

Deixant de banda les mobilitzacions post-sentència,  t’has trobat en alguna situació en què

alguna imatge teva hagi estat publicada sense el teu consentiment? 

Sí, un cop, crec. Treballo des de fa temps en el Moviment per l’Habitatge del Raval i vaig anar a fer

fotos a una roda de premsa i  una d’aquestes fotografies vaig publicar-la a Twitter.  Un diari  va

agafar-la  sense permís  i  sense citar-me.  Aleshores,  em vaig posar en contacte  amb el  mitjà  de

comunicació i finalment ens vam entendre i no va haver-hi cap problema. 

Pel que fa als peus de foto, els sols escriure tu? 
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Depèn del mitjà de comunicació. Normalment tota la lletra la fan els redactors i totes les fotos, bé

totes no, tant de bo, la fem els fotògrafs. Aleshores depèn, però per exemple, a La Mira, que és la

revista  on sóc fotògrafa,  sí  que escric  jo  mateixa el  text  introductori  de les  foto galeries,  però

sempre tenint el reforç de la cap de redacció. Però cal dir que és un mitjà de comunicació diferent

del que se sol trobar en el mercat, realment en altres mitjans no escric jo els peus de foto. 

1.7 Entrevista a Xavier Hurtado, fotoperiodista free-lance de Catalunya,

col·laborador d’El Món Terrassa

Entrevista personal, realitzada el 5 de maig de 2020 per videoconferència. 

Com vas començar en el món del fotoperiodisme?

Vaig començar fa molts anys fotografiant correfocs i sent fotògraf del grup de música Buhos. Però

el febrer del 2019 hi va haver manifestacions a Terrassa i vaig assistir com a manifestant, però vaig

veure que em sortiria més a compte passar-me a l’altre bàndol, al dels fotoperiodistes. Llavors es

podria dir que el meu primer contacte amb el fotoperiodisme va ser a través de les manifestacions

de Terrassa del 2019. 

Recent doncs, els fets d’octubre de 2019 els vas cobrir sense cap mena d’acreditació? 

Exacte, amb el que em va passar a l’Aeroport de Barcelona vaig trobar necessari fer-me el carnet de

premsa perquè vaig veure que estava amb el cul descobert. Primer vaig informar-me al Col·legi de

Periodistes de Catalunya,  però no em sortia a compte perquè a l’hora de sol·licitar material  de

seguretat  és molt  complicat,  has de pagar-lo i  a  més no te’ls  quedes,  és com un lloguer.  A un

company meu se li va trencar el braçalet i va haver de pagar 35 €. I per tema d’estudis tampoc és

fàcil col·legiar-se perquè has de demostrar que fa un cert temps que treballes amb contracte o bé

que  tens  estudis  en  periodisme.  Per  això  vaig  decidir  anar-me’n  al  Sindicat  de  Periodistes  de

Catalunya i en una setmana ja tenia el carnet de premsa i, a més, és vàlid per a tot Europa. El que

em fa gràcia és que darrere del carnet posa: «aquesta persona és un periodista acreditat, les forces de

seguretat li han de facilitar la feina». A més, el Sindicat t’ajuda amb tràmits legals i et dona suport

sempre que faci falta. La quota és molt lògica, si no cobres res la quota mínima són 5 € al mes.  

Vas anar a cobrir les manifestacions per a algun mitjà o pel teu compte? 

Actualment col·laboro pel Món Terrassa, però a les manifestacions realment vaig pel meu compte.

En el moment de les manifestacions encara no col·laborava amb el  Món Terrassa, i realment no

vaig anar a fotografiar per vendre, però sé que deixo constància del que està passant i serveixen
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d’arxiu. No obstant això, si trobes algun diari que no hagi enviat al seu fotògraf i li pots vendre

doncs molt bé, però normalment això no passa. 

Així doncs, cap de les teves fotografies va ser publicada?

No, tampoc estava molt  ficat  en el  món de vendre imatges.  També pensa que quan vas a  una

manifestació i  et  trobes amb fotoperiodistes com en Pau Vento,  l’Emili  Puig, en Jordi Borràs i

altres, ja no tens gaire a fer.  Si no tens la teva agència o el teu diari que t’hagi enviat als fets, les

teves fotos no les vendràs. 

Hem vist imatges teves després de resultar ferit a l’Aeroport de Barcelona, com va anar tot? 

El dia 14 d’octubre me’n vaig anar cap a l’Aeroport del Prat en taxi amb la Mireia Comas i un altre

company. Era molt complicat accedir-hi, ja que revisaven tots els cotxes per veure qui entrava, així

que el company em va deixar un peto i un braçalet per poder entrar i per anar protegit, però és clar

són personals i intransferibles. El Col·legi de Periodistes de Catalunya en veure que anava acreditat

va voler contactar amb mi, però no vaig agafar la trucada perquè hagués posat al meu company en

un compromís. Tot i que entrar dins l’aeroport en un primer moment no vaig poder entrar, ja que no

tenia carnet de premsa. Vaig aconseguir accedir-hi gràcies a uns treballadors de l’aeroport. Un cop a

dins vaig perdre la noció de les hores, però cap allà les 21.20 h, realment sé l’hora per l’última foto

que vaig fer,  em van disparar  una pilota  de  goma al  pàrquing de  l’aeroport,  en un principi  jo

pensava que m’havien llançat un extintor. Vaig tenir sort perquè si no m’arriba a rebotar primer a la

mà, em mata. La pilota va a una velocitat d’uns 700 km per hora i el cop directe a la mandíbula em

podria haver aixafat el cervell.

Saps si va ser un impacte directe o un rebot?

Estic segur que em va apuntar perquè l’impacte que vaig rebre va ser directe, no venia rebotada del

terra. A més, estava darrere d’una columna i els manifestants estaven a 15 metres de mi. Però tot

això no puc demostrar-ho, és molt complicat. 

Així doncs, no vas denunciar-ho?

Vaig anar per la via penal, però com que no es pot incriminar perquè no tinc imatges del moment ni

el número de la placa del policia, doncs em van arxivar la causa. 

Però no es pot apuntar al col·lectiu de policies?

No, i des del cas d’Ester Quintana els escopeters van de dos en dos, i quan disparen sempre ho fan

els dos a l’hora perquè així no pots demostrar qui ha sigut. Són coses que passen i no els jutjaré, ells

166



compleixen ordres. He parlat amb Mossos i sé que ho passen malament, ells compleixen ordres i si

els hi diuen que han de disparar doncs disparen. Jo tampoc posaria en perill la meva feina si tingués

una família per alimentar. 

Tornant al Sindicat, et vas donar d’alta doncs pel que et va passar a l’aeroport? 

Sí, però també per tenir més facilitats. Amb el tema de la fotografia és molt complicat guanyar

diners, per a mi seria perfecte que un diari em contractés, però jo tinc altres feines perquè de la

majoria de fotografies que he fet per a diaris no he cobrat res. Així que ho vaig fer per poder

treballar realment, ja que sense el carnet no et deixen passar a molts llocs, i si no pots posar-te

davant, la fotografia no serà la mateixa i els diaris no s’interessaran per tu. No ho vaig fer només pel

que em va passar, sinó que vaig obrir els ulls perquè, com he explicat, els mossos em preguntaven

pel carnet de premsa des del moment que vaig voler entrar a l’aeroport, així que vaig voler fer bé les

coses. 

Com valores el conjunt d’agressions que hi va haver durant l’octubre cap a professionals de la

informació que anaven perfectament acreditats, tu inclòs?

Si hi ha càrregues i et poses al mig, pillaràs segur. I a vegades quan portes l’armilla taronja vol dir

que pillaràs més, quan realment no hauria de ser així. També tinc molt clar quan sóc premsa i quan

sóc manifestant, m’he trobat en situacions en què els meus amics han estat increpats pels cossos

policials i no he pogut ajudar-los perquè si no me la jugo. Has de tenir molt clar que quan portes el

braçalet... Això sí, si em trobo algú ferit sí que l’ajudaré, encara que sigui un policia. 

I el teu contacte amb els manifestants, has rebut algun rebuig? 

SÍ,  amenaces  d’agredir-me  físicament.  A l’aeroport,  per  exemple,  no  em  deixaven  passar  una

barricada de carros per fer una fotografia des del costat dels manifestants. I vaig dir-los: «oi que us

queixeu de la premsa? Doncs aquí o surt tot o no surt res». 

He vist que marques totes les teves fotografies a les xarxes socials. 

Exacte, marco totes les fotografies, sobretot si les penjo a Instagram, perquè és molt probable que

algun mitjà la publiqui sense l’autoria. 

I ara que col·labores al Món Terrassa, com gestiones els peus de foto? És a dir, els escrius tu o

només et limites a fotografiar?
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Els peus de foto no els escric jo, però sí que puc facilitar-los informació del context, és a dir, fer

feina de periodista també perquè hi ha a vegades que vas al lloc i no hi ha cap redactor i al final tu

acabes sabent molt més. 
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