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àngels barcelona presenta Trauma, la quarta exposició individual a la galeria 
de Joan Fontcuberta. Amb aquest nou projecte, Fontcuberta es pregunta, 
què passa quan una fotografia abandona la seva imatge; quan aquesta 
“s’allibera de la seva ànima”? Què resta quan una fotografia ja no assenyala 
una realitat cap a fora de si mateixa i només roman el substrat, el residu, a 
penes unes taques de substàncies químiques sensibles a la llum? 
 
Davant la irremeiable desmaterialització de la imatge digital, i després de furgar en fototeques i arxius * (entre els quals 
s'inclouen els propis arxius fotogràfics del mateix autor) a la recerca de pacients en estat traumàtic, amb Trauma, 
Fontcuberta constitueix una oda al que queda de materialitat en la fotografia química, alhora que incita al debat al voltant de 
l'autoria i el reciclatge com a acte de creació davant l'enorme producció i repetició monòtona de les imatges digitals tan 
presents en l'actualitat. 
 
En la línia de projectes anteriors (com ara Blow Up Blow Up, 2009 i Gastropoda, 2013), basats en la indagació semiòtica de 
la imatge fotogràfica, el nou treball de Joan Fontcuberta part de la hipòtesi que les imatges experimenten un metabolisme 
orgànic: neixen, creixen, es reprodueixen i moren per reiniciar el cicle de la vida. Per aquest motiu, Fontcuberta s'interessa 
pels arxius, ja que aquests contenen imatges malaltes, agòniques, imatges que, com a conseqüència de la biologia 
transformadora del temps i de la química, pateixen algun tipus de trastorn que pertorba la seva funció documental i les 
inhabilita per seguir "vivint" a l'arxiu. Són les mateixes imatges, siguin produïdes per ell mateix o escorcollades en 
col·leccions fotogràfiques, les que estan sotmeses a un estat de trauma. Un trauma que, segons Fontcuberta, "ens aboca a 
l'elegia pel que queda de la materialitat de la fotografia química, una oda a les seves restes i excrescències". 
 
Trauma pretén, en definitiva, anar més enllà de les aparences i fer-nos reflexionar sobre el llindar del reconeixement o la 
intel·ligibilitat que les fotografies malaltes porten amb si i fer del reciclatge fotogràfic un acte creatiu a través del qual la 
imatge, metabolitzada pel temps, produeix en l'espectador una recerca per allò que ja ha desaparegut. Què passa quan 
l'únic referent que li queda a una fotografia és la fotografia en si? Quan a una imatge l'ànima -la informació- li abandona el 
cos -el suport- es converteix en fantasma. Habitualment les imatges-fantasma habiten els bastions de la memòria que són 
els arxius. 
 
 
( * )  Trauma és un projecte d'arqueologia visual realitzat a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB). L'autor agraeix les facilitats 
atorgades pels seus responsables per poder-hi anar a caçar fantasmes. 
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Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) és un reconegut fotògraf conceptual, a més de ser autor, editor, comissari d'exposicions i 
professor, i juga un rol significatiu en la tasca d'aconseguir reconeixement internacional per a la història de la fotografia espanyola.  
 
Entre els espais més representatius on ha exposat les seves obres podem destacar: la Galeria Zabriskie (Nova York), el Museu de 
l'Hermitage (Sant Petersburg), el Science Museum (Londres), la Maison Européenne de la Photographie (Paris), la Universitat de 
Harvard (Estats Units), el MOMA (Nova York), Les Reencontres de la Photographie (Arles), The Australian Centre for Photography 
(Sidney), el Museu Banc de la República (Bogotà), el MACBA (Barcelona), la Virreina Centre de la Imatge (Barcelona), el CCCB 
(Barcelona), el MNAC (Barcelona), Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (Madrid) o la Sala Canal d'Isabel II (Madrid). El 1994 
va ser ordenat Cavaller de les Arts i les Lletres pel Ministeri de Cultura francès, el 1998 va rebre el Premi Nacional de Fotografia, 
atorgat pel Ministeri de Cultura espanyol, el 2011 va ser Premi Nacional d'Assaig; i el 2013 va rebre el prestigiós premi Hasselblad 
de fotografia.  
 
Recentment, el seu llibre 'Die Traumadeutung' (Trauma) ha estat premiat per PhotoEspaña 2016 com el Millor Llibre Nacional de 
Fotografia.  
 
La seva última publicació sobre la postfotografia, “La furia de las imágenes” acaba de ser publicada en castellà per Galaxia 
Gutenberg el passat mes de setembre d’aquest any. 


