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Vicent Sanz Arnau 

Notes per a una història de la fotografia a Traiguera 

Moltes vegades la convivència continuada amb un fet o amb un objecte fa que, de tan 

pròxim, se'l tinga per quotidià i se li done una valoració que no passa del que pot 

considerar-se corrent. Aquell mateix fet o objecte, pres des d'un punt de vista determinat, 

pot abandonar el seu caràcter habitual i adquirir tota una altra significació, amb uns valors 

que, fora de la rutina, poden convertir-se en matèria d'estudi i en expressió cultural de la 

comunitat humana que siga. 

A Traiguera ja fa anys que la fotografia ocupa un lloc definit en l'expressió cultural de la 

comunitat. A dia d'avui són ja onze les edicions de l'exposició de fotografies antigues que 

Vicent Matamoros, amb l'ajuda de l'Ajuntament i del Centre Cultural Traiguerí, ha portat a 

terme a la capella de Sant Blai amb motiu de les festes majors. No cal dir que, si alguna 

cosa tenen d'extraordinari aquestes exposicions, a més de l'ajuda de les entitats i la faena 

del seu organitzador, és la participació de la gent, que ha cedit, any rere any, les seues 

fotografies perquè les imatges familiars deixen els calaixos de la intimitat i, exposades a 

l'ull de l'actualitat, es convertisquen en imatge per a la història de Traiguera. És en aquest 

punt que es produeix aquesta transformació del sentit de les coses. Perquè, després de 

tot, les fotografies antigues ens mostren com al llarg del temps la gent del poble va voler 

representar-se a si mateixa. I no únicament això: també s'hi veu com va voler representar-

se per a la posteritat, és a dir, per a la gent d'avui. Per això pot dir-se que les fotografies 

antigues constitueixen un mecanisme efectiu per a l'autorepresentació d'un poble. 

Això és així per a tot aquell que es fotografia, amb independència del moment que ho fa, i 

ho és també per a qui mira la fotografia. Per aquesta raó, les fotografies antigues han 

generat interès des del primer moment que la revista Traiguera va iniciar la pràctica de 

reproduir imatges retrospectives. Perquè, en mirar-les, el lector o l'assistent a l'exposició 

busca reconèixer el figurant, el lloc, el moment, és a dir, busca una identificació en una 

imatge que li servisca com a representació de la seua personalitat col·lectiva. Busca 

l'autorepresentació del poble. 

Aquesta expressió cultural ha portat a qui firma a interessar-se per aquest fenomen des 

d'un plantejament científic. Segurament, la fotografia deu ser una de les formes de 

representació més característicament pròpies del segle XX, juntament amb el cinema. Per  

les seues característiques tècniques, per reflectir la realitat amb fidelitat, la fotografia  s'ha 

popularitzat al llarg del segle XX fins a esdevenir un fenomen a mig camí entre l'art i el 

procediment mecànic perquè la gent es represente a si mateixa, moltes vegades tal com li 

agradaria que els altres el veieren i gairebé sempre tal com li agradaria veure's com si es 
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mirara a l'espill. 

Però quina ha estat l'evolució de la fotografia, a Traiguera, durant el segle XX i fins a 

arribar a l'actualitat? En molt bona mesura, aquesta evolució mostra la mateixa evolució 

de la societat, de les seues relacions dins la comunitat i amb el seu entorn. Mostra les 

transformacions socials i els avenços tècnics, els canvis en les formes de vida i els valors. 

La modernització, en una paraula. 

Actualment, els estudis sobre aquest tipus de fenomen cultural es troben en un estadi 

bastant inicial, i més tractant-se de comunitats delimitades com ho puga ser el poble de 

Traiguera. No hi ha més dades documentals que les pròpies imatges i les informacions 

associades que puguen aportar els peus de foto o la memòria oral. És evident que, davant 

qualsevol imatge antiga que aparega al diariet o estiga penjada a l'exposició, l'espectador 

por regirar dins de la seua pròpia memòria i aportar, pràcticament, el sentit de la imatge. I 

de vegades una d'aquestes imatges pot proporcionar la clau de volta per entendre tota 

una època. Potser a partir d'una certa edat es puga pensar que, ben mirat, això no té cap 

mèrit. Avui, la memòria és un valor que els jóvens necessiten construir-se si és que han 

de donar continuïtat a la identitat col·lectiva. 

A hores d'ara, no s'ha determinat, per exemple, la primera fotografia feta a Traiguera o, 

encara, feta a algú de Traiguera. Al nostre país, la fotografia s'hi introdueix ben prompte, 

però la seua difusió, sobretot per motius tècnics, és bastant limitada durant el segle XIX. A 

aquesta limitació tècnica cal afegir-hi la seua consideració social, en aquells temps el bon 

gust social encara solia decantar-se per la pintura com a mètode de representació. A 

començaments del segle XX, això no obstant, la fotografia s'ha fet ja un forat en les 

preferències de la gent. Gràcies sobretot al fet de ser una manera assequible de 

representació, la fotografia ja s'ha introduït a les cases de més possibles en forma de 

retrat, primer, i de postal, després. Es tracta del que s'ha anomenat retratisme i sol tractar-

se, pel que fa a Traiguera, de fotografies realitzades en estudis professionals a Vinaròs o 

Tortosa, o bé retrats de traiguerins que han marxat a viure fora, temporalment o definitiva, 

sobretot a Barcelona o a Amèrica, i es fan un retrat per enviar-lo al poble com a record. 

L'arribada més o menys sovintejada de les màquines de fotografiar a Traiguera ha 

d'esperar a la segona meitat dels anys 20. Es tracta d'una innovació tècnica que arriba de 

la mà d'una altra innovació: l'automòbil. La mecanització dels mitjans de transport i la 

millora general de la mobilitat permet la difusió de les innovacions tècniques. Així, les 

primeres màquines de fotografiar particulars arriben de la mà d'aficionats de famílies 

d'origen traiguerí o catalanes, a les quals la seua posició acomodada els permet de visitar 

de tant en tant Traiguera. La família és el principal motiu temàtic de les fotografies que 

prenen. Aquesta pràctica dels fotògrafs de fora, que inicialment és molt minoritària, es 
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manté bastant de temps, pràcticament fins a la segona meitat dels anys 60, quan les 

transformacions i millores socials comencen a permetre l'adquisició de l'article de consum 

en què començava a convertir-se la màquina de fotos, sensiblement millorada 

tècnicament per fer-la assequible al gran públic i suficientment lleugera per portar-la a la 

butxaca. En aquesta fotografia dels visitants hi apareixen les festes familiars i les del 

poble, l'ocasió assenyalada, i més rarament la vida quotidiana del treball i els costums. 

Del retratisme de començaments del segle fins al dinamisme de les fotos dels anys 60 i 70 

hi ha tot un periple vital i social. 

De totes maneres, el que predomina a la primera meitat de segle són les imatges dels  

fotògrafs ambulants que acudeixen a les romeries de la Font de la Salut a o la fira de la 

Jana. Aquesta fotografia és fàcilment identificable perquè es caracteritza pel fons pintat, 

col·locat i enquadrat amb encert irregular, o el decorat especial per a l'ocasió. En aquest 

escenari que vol recordar molt voluntariosament el retratisme de les fotografies d'estudi, 

es fan fotografiar colles, famílies o individus sols, fins de vegades veïns d'un mateix 

carrer. Les màquines particulars, la caducitat definitiva del retratisme com a forma de 

representació i, en definitiva, la dinàmica de la societat van fer anar desapareixent els 

fotògrafs ambulants ja a la segona meitat dels anys 50. 

En el seu lloc, ja en la segona meitat de segle, apareixen fotògrafs de la comarca que es 

professionalitzen a partir de la seua afició i gràcies a l'evolució del material fotogràfic, més 

assequible i manejable a partir d'aquell moment. Aquests fotògrafs, que es desplacen per 

realitzar la seua professió, que treballen a cavall entre les fórmules més fixades del 

retratisme, el reportatge de les ocasions assenyalades o la simple venda de fotos en dies 

de festa, estan en actiu entre els anys 50 i 80 i porten a terme una fotografia que ja ha 

començat a deslligar-se definitivament de la imitació de la pintura, tan pròpia de 

començaments de segle, i ha començat a reproduir la realitat social tal com és viscuda per 

la gent. 

En aquest apropament a la realitat social hi té un paper igualment decisiu la popularització 

dels aparells fotogràfics lleugers que va tindre lloc a partir dels darrers anys 60. L'arribada 

de la societat de consum va permetre una veritable democratització de l'accés a aquest 

tipus de pràctica cultural i un increment remarcable de la producció fotogràfica. Entre el 

moment de la Kodak Instamatic i la gravadora digital de darrera generació hi ha la mateixa 

continuïtat que proporciona la difusió social de l'accés als mitjans audiovisuals, que abans 

de la societat de consum era senzillament inexistent. De totes maneres, convé retenir que, 

així com s'ha generalitzat aquest accés als mitjans audiovisuals en què se situa el 

fenomen de la fotografia des dels anys 70, no s'ha produït un canvi tan profund en els 

criteris que determinen els motius fotografiables. En aquest sentit, l'observació detinguda 
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de les fotografies antigues i no tan antigues posen en evidència que la difusió social de la 

fotografia, també a nivell local de Traiguera, no ha modificat gaire les situacions en què la 

gent decideix prendre o fer-se una foto. En realitat, es tracta d'un acte convencional que, 

en bona lògica, està sotmès a un paquet de convencions socialment determinades, 

d'entre les quals es pot destacar, per exemple, la d'allò que està ben vist. 

Però lògicament la fotografia com a fet que sempre s'ha relacionat amb els altres 

fenòmens tècnics i culturals de la modernitat no es redueix exclusivament al terreny del 

que podria considerar-se exclusivament privat, sinó que constitueix també un element 

actiu de la vida pública. A finals de 1975 apareix la revista Traiguera i es constitueix el que 

amb el temps pot considerar-se la plataforma d'un fotoperiodisme a escala local, portat a 

terme de manera amateur però fotoperiodisme al capdavall. El document gràfic 

d'actualitat, el reportatge esportiu o d'esdeveniments socials i fins i tot la foto de denúncia 

troben el seu lloc a les pàgines del diariet i donen lloc, si es pot dir en aquests termes, la 

incorporació de la societat local a la pràctica dels mitjans de comunicació moderns, en els 

quals la imatge ocupa un lloc preeminent com a element comunicatiu. Amb el temps, 

aquest fons documental que suposa la revista Traiguera ha esdevingut, si més no en allò 

referent a la imatge, el reflex del darrer quart de segle de la vida de Traiguera. A aquesta 

significació cal afegir-hi, com ja s'ha assenyalat, l'aparició d'imatges retrospectives, en els 

números mensuals i també en tres monogràfics. Més enllà de constituir un dels motius 

d'interès dels lectors per la publicació, la difusió d'aquest tipus d'imatges ha generat una 

pràctica de recuperació de la memòria ben remarcable. 

Evidentment, aquesta continuïtat troba la seua cristal·lització en la primera exposició de 

fotografies antigues, que va tindre lloc el 1993 i que s'ha mantingut ininterrompudament 

fins a l'actualitat. D'aleshores fins a dia d'avui, per l'exposició de Vicent Matamoros han 

passat unes mil imatges que han acabat constituint un arxiu privat que dóna compte de la 

història moderna de Traiguera en imatges. No de tota, ja s'entén. La fotografia, com la 

memòria, sempre és selectiva. A més, encara hi ha d'haver imatges que per la raó que 

siga encara no han aflorat a la llum pública.  

En qualsevol cas, avui, caldria pensar en la preservació d'aquest arxiu i en la seua 

potenciació per a l'aprofitament cultural de la societat traiguerina i per a la recerca 

científica. Una mirada sobre la història de la fotografia local és una mirada poc 

convencional sobre el conjunt de la nostra història recent. No té més valor que el que 

vulguem donar-hi, però l'interès dels darrers temps demostra que es tracta d'un valor 

apreciable. 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. 

 


