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Resum de la comunicació 

Imatge de Traiguera. Memòria visual del segle XX és un projecte d'exposició virtual 
de fotografies antigues de Traiguera. L'estudi de les transformacions en les formes 
de vida del poble al llarg del segle XX es realitza mitjançant la principal font de la 
memòria visual que és la fotografia. El format d'exposició virtual respon a la intenció 
preservar i projectar el patrimoni local de la memòria visual, i també suposa una 
mirada des del present mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació 
sobre la nostra societat del passat. 

 

 

Text de la comunicació 

Imatge de Traiguera. Memòria visual del segle XX
1
 

Introducció 

Aquest és un treball de final de carrera corresponent als estudis d'Humanitats 
cursats a la Universitat Oberta de Catalunya2 (UOC) entre 1997 i 2004. Es tracta 
d'un projecte d'exposició virtual de fotografies antigues que té per objectiu la 
preservació i la projecció del patrimoni local que comprèn la memòria visual del 
segle XX i comporta l'estudi de les transformacions en tots els ordres de la Traiguera 
del segle passat a través de la fotografia. En conseqüència, es tracta d'un projecte 
que fa servir un format comunicatiu del segle XXI per donar a conèixer i analitzar 
imatges fotogràfiques del segle XX. Per tant, també es tracta d'un discurs sobre com, 
des del present, es veu la societat del passat. 

A partir de l'àmbit empíric de la imatge fotogràfica, s'ha posat en pràctica una tècnica 
etnogràfica de recollida de materials basada en l'observació, la documentació i 
l'entrevista. El resultat d'aquestes tasques és un discurs etnogràfic constituït per 
imatges i textos explicatius que té per objecte la captació de l'experiència humana de 



la comunitat analitzada al llarg del segle XX i la representació i verbalització de la 
mirada que la Traiguera d'aquests 100 anys va projectar sobre si mateixa. 

Com a projecte que és, Imatge de Traiguera no abasta lògicament tot el corpus 
documental existent, ni tan sols el que s'ha treballat durant la seua elaboració, sinó 
que planteja una estructura possible per al seu desenvolupament. 

El text present és un resum dels aspectes metodològics, el procés d'elaboració del 
treball i la seua implementació en el format virtual. 

Aspectes metodològics 

Segons el sociòleg Pierre Bordieu3, la fotografia pot definir-se com un art mitjà. 
L'orientació d'aquesta definició que interessa aquí, més enllà de l'empremta artística 
que posseeix la pràctica fotogràfica, és la que correspon a la fotografia entesa com a 
mitjà. Efectivament, el fenomen cultural que suposa la fotografia, quan s'entén com 
un mitjà, fa referència al seu ús social, a la funció social de la fotografia. Tenint en 
compte que es tracta d'un ús social a l'abast i, per tant, democràtic, que ha tingut 
durant el segle XX una àmplia difusió en les societats occidentals, la fotografia s'ha 
constituït en un autèntic mitjà per a la representació i per a l'autorepresentació dels 
individus, de les comunitats i de la societat en general. Constitueix, doncs, un mitjà 
per a la construcció de la imatge dels agents socials. 

A començaments del segle XX la fotografia té una funció social molt concreta: qui 
pot fa fotografiar-se per penjar el seu retrat en un lloc destacat de casa, exactament 
com havien fet els poderosos en relació a la pintura. Avui, seria simple dir que 
aquesta pràctica ha desaparegut. Senzillament davant tanta productivitat, ha calgut 
anar canviant de format: l'àlbum, la col·lecció de diapositives... Fins als arxius de 
l'ordinador. Així, la fotografia es presenta com un art assequible a la sensibilitat i a la 
butxaca de la majoria d'occidentals i alhora és un mitjà perfecte de construcció de la 
pròpia imatge i del seu paisatge vital. Sempre segons les condicions de cada 
moment. 

En conseqüència, la fotografia com a mitjà té un interès antropològic de llarg abast, 
ja que conté un codi amb informació antropològica com qui diu químicament pura. 
Per aquesta raó, gairebé des dels seus orígens, l'antropologia ha fet servir la 
fotografia per a les seues finalitats, captant informació visual per interpretar-la 
segons els seus principis científics. Així, la fotografia antropològica resulta ser un 
suport inestimable a la recollida de dades. Això no obstant, allò que veritablement 
interessa a l'anàlisi sociològica i antropològica de la nostra societat és la fotografia 
sense més intenció que la reproducció d ela pròpia imatge, és a dir, la fotografia 
convencional, ja que constitueix de fet el resultat de com els individus i la societat es 
veuen a si mateixos. No cal discutir si el que es fotografia és la realitat espontània o 
una representació de la realitat. El que compta és la imatge que es transmet, el 
missatge, perquè conté informació per descodificar, que indica no tan sols com ha 
volgut ser vist qui es fotografia, sinó sobretot com es vol veure la societat d'un 
determinat moment històric a si mateixa. 

Així, doncs, el projecte es basa en el binomi fotografia – antropologia i integra altres 
disciplines de les Humanitats per configurar una interpretació plural d'un fenomen 
concret. Es tractava de portar a terme una anàlisi antropològica dels materials 
fotogràfics produïts per la comunitat objecte d'estudi a fi d'assolir una interpretació de 
l'evolució de les seus formes de vida. 



La sociologia de la fotografia ha permès situar el fenomen fotogràfic a estudiar en els 
paràmetres sociològics apropiats. Els procediments etnogràfics de recollida de 
dades han permès articular els criteris de selecció dels materials. Cal fer especial 
menció de l'observació característicament antropològica, consistent a transcendir la 
simple visualització de les imatges i endinsar-se en la descripció d'informacions tan 
sols evidents després d'haver-hi dedicat temps i atenció pels detalls. La història, tot i 
no constituir motiu de reflexió en aquest treball, ha representat un ajut inestimable a 
l'hora d'extraure informació de lse imatges. La datació, coneguda o aproximada de 
cada iamtge va conduir a la construcció d'una mena d'història en imatges, un fil 
històric operatiu a l'hora d'interpretar amb precisió l'evolució de les formes de vida. 

A aquest discurs etnogràfic, perfectament homologable als models clàssics d'aquest 
tipus d'estudi, s'hi ha proporcionat un format característic del segle XXI: l'exposició 
virtual. Aquesta característica respon a dues raons. En primer lloc, l'antropologia és 
una ciència d'una inapel·lable subjectivitat. En aquesta lògica, en projectar una 
anàlisi sobre les imatges del passat s'està construint també un discurs al voltant de 
com, des d'aquest present d'ara, es veu la societat del passat. D'aquí la tria per un 
format  actual, d'acord amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). En segon lloc, la consideració de patrimoni col·lectiu que s'ha donat al corpus 
documental conformat per la memòria visual del segle XX demanava una 
museïtzació com a fórmula de gestió. Aquest tipus de gestió del patrimoni, d'una 
banda, respon a la condició mateixa de les imatges, a cavall entre la materialitat de 
les fotos en suport de paper i la immaterialitat de la memòria que hi apareix 
plasmada; de l'altra, respon a la tendència actual a la digitalització experimentada en 
l'àmbit dels museus i la gestió del patrimoni, una línia de coneixement que estudia i 
desenvolupa el Grup de recerca Òliba4 de la UOC. Encara avui, la fotografia 
constitueix un fenomen poc estudiat, que la majoria de vegades fa un paper 
complementari d'altres formats de comunicació del coneixement, com ara textos i 
exposicions d'objectes. Encara no ha acabat de trobar una valoració efectiva com a 
forma de coneixement i com a patrimoni cultural. En aquest sentit, Imatge de 
Traiguera  és una aportació en la línia de valorar la fotografia com a suport per al 
coneixement històric i com a patrimoni cultural a preservar fent servir el suport 
digital, que ofereix possibilitats de gestió i projecció noves per a aquest patrimoni. 
Per això, Imatge de Traiguera és un projecte de consolidació d'un patrimoni 
consistent en la museïtzació d'uns materials que avui només poden trobar-se en 
arxius particulars. 

Elaboració 

La idea d'aquest treball arranca de la col·laboració del seu autor en la revista 
Traiguera, que comença el 2000, i conflueix amb les exposicions de fotografies 
antigues del poble que Vicent Matamoros5 realitza des de 1993. El contacte amb 
aquesta experiència fotogràfica coincideix amb l'interès per l'antropologia visual i 
l'etnografia. Un treball acadèmic precedent, Traiguera: cent anys de societat i cultura 
a través de la fotografia, de caràcter estrictament etnogràfic, constitueix la base 
metodològica per a la formulació del projecte Imatge de Traiguera. 

La complementació d'aquesta base, consistent a ampliar coneixements de sociologia 
de la fotografia i perfilar les tècniques a aplicar i els criteris de selecció de materials, 
conforma una primera fase de documentació teòrica. Específicament, es busca de 
conèixer els elements de codificació cultural que la fotografia ha tingut al llarg del 



temps per tal de dotar l'estudi de la capacitat interpretativa correcta capaç de fer una 
lectura antropològica dels materials amb què s'ha de treballar.  

A continuació, es porta a terme el recull i catalogació de les imatges. Aquest procés 
es basa en la selecció d'imatges de l'edició íntegra de Traiguera. Des de la seua 
aparició el 1975 fins a l'actualitat, aquesta revista d'informació local ha tingut en la 
publicació de fotografies antigues una font temàtica per suscitar l'interès dels lectors i 
una pràctica continuada de recuperació de la memòria. A més, la seua aparició va 
significar l'aparició d'un fotoperiodisme a escala local, que encara que fora d ela 
professionalització, s'ha mantingut fins a l'actualitat.  

Un cop les imatges digitalitzades, se se'n fa una fitxa de dades. Aquest procés dóna 
lloc a una base de dades de més de 1000 entrades. Per tal d'indexar aquest material 
ja digitalitzat, es van creant dos índexs, un d'etnogràfic i un de temàtic, que 
serveixen per situar una imatge respecte del conjunt i per treballar amb grups 
d'imatges. Cada fitxa està numerada i conté aquestes dades de la imatge 
corresponent: datació, comentaris, index etnogràfic, índex temàtic, descripció i 
referència de localització documental. S'ha recollit la informació textual vinculada que 
apareix a la revista. L'índex etnogràfic vincula la imatge a un determinat contingut 
antropològic. El temàtic inclou cada imatge en un conjunt agrupat a partir del motiu 
principal que recull. D'aquesta manera s'estableix una catalogació de cada imatge 
respecte dels tipus d'indexació, respecte d'altres imatges que hi puguin tindre relació 
i en relació al fil històric, de manera que les dades aportades per cada imatge poden 
contribueixen en la interpretació de les altres. 

En paral·lel a aquestes activitats de recull i catalogació, van portar-se a terme 
entrevistes amb la finalitat d'aplegar informació documental complementària de les 
imatges. Sobretot, aquesta activitat ha perseguit la delimitació d'elements de judici 
concrets per a la descodificació de la informació antropològica de les imatges i 
també per a assolir un coneixement aproximat de la pràctica local de la fotografia al 
llarg del segle. Això de banda, les entrevistes van proporcionar informacions 
valuoses que de fet van determinar canvis d'orientació en el desenvolupament del 
treball, sobretot en relació al que es pensa que se sap sobre el que s'està estudiant. 

La fase d'implementació de l'exposició virtual constitueix una part ben diferenciada 
de la resta, tant per la dimensió dels resultats en relació al conjunt del treball com a 
causa de les característiques intrínseques d'aquesta tasca, centrada sobretot en el 
disseny d'una web operativa amb una imatge corporativa uniforme. Pel que fa al 
primer aspecte, pot dir-se que bàsicament la web és una mostra del que podria ser 
una exposició virtual que prengués en consideració tot el conjunt documental. 
Només n'és una mostra i d'aquí el seu caràcter de projecte. Pel que fa al segon, es 
pot apuntar que en l'elaboració de la web s'han fet servir els programes 
Dreamweaver 4 i Fireworks MX. El tractament d'imatges s'ha realitzat amb el 
Photoshop. La inclusió d'elements d'HTML dinàmic s'ha fet sobretot a partir de 
programari lliure6. 

En aquesta fase final va determinar-se un nucli temàtic a partir del qual organitzar la 
mostra que es volia oferir per al conjunt de l'exposició virtual. Per motius operatius i 
perquè representa un element d'identitat cultural de Traiguera, va triar-se el tema 
dels canterers. Juntament amb les transformacions que ha patit l'ofici al llarg del 
segle XX completen un molt exemple de l'argument principal del treball, segons el 
qual la fotografia mostra com les transformacions més importants de la societat local 



en tots els ordres van tenir lloc als anys 60, i com aquests canvis suposen un tall 
entre les formes de vida tradicional i la societat contemporània. 

En darrer terme, la implementació dels materials recollits en aquesta web constitueix 
un element dinàmic dins un procés cultural que pot contribuir a incorporar la societat 
local als paràmetres de la societat de la informació i del coneixement. 

Característiques i organització de la web 

Imatge de Traiguera presenta cinc grans blocs temàtics que es visualitzen en les 
cinc pestanyes de la part superior de la interfície. Aquesta ordenació respon a una 
combinació de criteris temàtics, etnogràfics i històrics sorgits de la compil·lació i la 
selecció d'imatges, i a la necessitat d'agrupar uns materials ingents sense cap tipus 
d'organització més enllà d'una afinitat temàtica difusa. 

A grans trets, el bloc A la faena se centra en les formes de treball. L'apartat 
Canterers, que serveix d'exemple de les diferents possibilitats de desenvolupament 
del conjunt del projecte, tracta aquest ofici, de la seua incidència en l'organització de 
la vida comunitària i del seu valor identitari. De festa és la pestanya que recull les 
diferents manifestacions festives, les quals, lògicament, ocupen un lloc destacat en 
el conjunt del patrimoni fotogràfic. Amb la pestanya Pas a pas s'han volgut dedicar 
un espai a aquelles imatges que fan referència a l'evolució de la comunitat al llarg 
del segle. Finalment, a Viure la vida es fa un recorregut per la vida quotidiana, les 
relacions públiques i els costums. 

Tal com queda exemplificat a l'apartat desenvolupat, cada bloc de la web ha de 
presentar subapartats que articulen el discurs corresponent i presenten les imatges 
amb un criteri rigorós de selecció, representativitat i contingut visual. 

En general, aquesta estructuració es concreta en una pàgina introductòria de 
contingut textual i de caràcter explicatiu sobre el tema que recull. Aquestes pàgines 
contenen una animació d'exemple sobre el contingut visual a què pot accedir-se si 
es passa a la d'exposició d'imatges, una altra pàgina que depèn d'aquella i que 
presenta imatges retallades de les fotografies que es mostren si s'hi clica. Cada 
imatge apareix en una nova finestra amb un breu peu de foto explicatiu. 

En alguns altres casos, més específicament dedicats a les peces de terrissa, s'ha 
portat a terme un treball amb imatges incorporant opcions d'interactivitat pròpies del 
llenguatge HTML. 

En conjunt, doncs, la web constitueix una projecció del que podria ser una exposició 
virtual que abastés el conjunt del patrimoni fotogràfic objecte d'estudi. 

Pel que fa al disseny, s'ha buscat, d'una banda, la creació d'una imatge corporativa 
senzilla però potent des del punt de vista visual, que alhora permetés atorgar a les 
imatges, molt majoritàriament en blanc i negre, el protagonisme que han de tenir. 

Conclusions 

En primer lloc, cal assenyalar que la relació entre fotografia i antropologia mostra un 
camí  possible per a la pràctica metodològica del que podria qualificar-se com 
antropologia a casa: l'estudi antropològic de la societat en el si de la qual, al 
capdavall, s'ha creat la disciplina. Aquesta conclusió metodològica d'abast general té 
una clara translació a l'àmbit d'acció del Centre d'Estudis del Maestrat. En aquest 



sentit, aquest treball, que parteix del precedent de les exposicions de fotografies 
antigues ja esmentades, pot ser un bon exemple de model d'estudi de les societats 
locals del Maestrat.  

Cal tenir en compte que la fotografia forma part del patrimoni cultural i representa 
una font d'informació vàlida per als estudis històrics i per a la preservació de la 
memòria del passat. Davant les transformacions accelerades de les formes de vida 
que ja fa temps que experimenta també el Maestrat, cada dia que passa la fotografia 
adquireix un valor històric i cultural més remarcable. I en molt bona mesura aquesta 
valorització té a vveure molt estretament amb el caràcter d'identificació, 
d'autoidentificació col·lectiva que adquireix. 

Per això també seria convenient que al costat d'altres mostres del patrimoni cultural 
amenaçades pel pas del temps i pels canvis en els valors culturals i les formes de 
vida, la fotografia poguera preservar-se per al gaudi cultural i l'estudi científic. 
Sobretot tenint en compte que el paper i encara les pel·lícules fotogràfiques són un 
suport d'una vida limitada. En aquest sentit, projectes de digitalització com Imatge de 
Traiguera, que combina l'estudi antropològic dels continguts amb un tractament 
museogràfic virtual, pot conduir a una gestió apropiada d'aquest patrimoni i 
permetre'n la difusió cultural i científica. 

Finalment, en la societat del coneixement que ja hem començat a viure, l'accés a la 
pràctica de les noves tecnologies és una condició imprescindible perquè la 
personalitat cultural de societats com la del Maestrat no continuen patint 
l'anorreament i la folklorització cultural a què la sotmeten els mitjans de comunicació 
de masses i els poders públics. Imatge de Traiguera és també una aportació en el 
sentit de propiciar l'accés de la societat i la cultura locals a les plataformes de la 
societat del coneixement. 

En qualsevol cas, una mirada sobre la història de la fotografia local, de Traiguera o 
de qualsevol altre poble del Maestrat, és una mirada poc convencional sobre el 
conjunt de la nostra història recent. Perquè després de tot la fotografia és una part 
important del nostre patrimoni vital i social. Perquè la memòria del passat és 
imprescindible per encarar el futur. 
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Annex: peus de foto 

 Imatge1: Pàgina inicial d'Imatge de Traiguera 

 Imatge2: Una pàgina de l'exposició virtual  

 Imatge3: L'entrada dels bous. Portada del número monogràfic d'imatges antigues 
de 2000 de la revista Traiguera 

 Imatge4: Fotografia d'una colla d'amics feta per un fotògraf ambulant. 1934 

 

                                            
1 Pot accedir-se a la web del projecte des de la Col·lecció Virtual de la Biblioteca de la Universitat 

Oberta de Catalunya: <http//xina.uoc.es> 
2 <http://www.uoc.edu> 
3 BORDIEU, Pierre: Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2003 
4 <http://oliba.uoc.edu> 
5 La revista Traiguera ha publicat ressenyes d'aquestes exposicions en els seus números de 

setembre des de 1993. 
6 <http://dynamicdrive.com>; <http://perso.wanadoo.es/vilosell/dhtmlencatala> 
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