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Annex 1
Bibliografia  anotada

> ABAD, Francesc
(2004). El Parapet , Diagonal núm.1. El Camp de la Bota [en línia] Disponible a  
www: http://www.francescabad.com/campdelabota/ [consulta 26/04/2011]

Pàg. Web vinculada a un projecte expositiu de F. Abad sobre El Camp de la Bota. Més enllà de ser 
una bona il·lustració d’artistes que treballen en el paradigma de l’arxiu, és un projecte d’arxiu que 
parla de memòria i que recupera la dignitat de les persones (afussellades al Camp de la Bota) a 
través de recuperar el seu nom i fer-lo present en un arxiu disponible a internet.

> ABAD, Paloma
(2011, 24 de juliol). Comparte, que algo queda. (a El Pais Semanal, núm. 1817)  
(pp. 18-21) 

Article de premsa dominical dedicat al fenòmen de la democratització de la fotografia digital i molt 
especialment a la seva vinculació amb les xarxes socials per compartir fotografies. Dóna dades 
sobre el nombre de fotografies a plataformes com Facebook o Flickr. S’interessa -i promociona- la 
darrera novetat en aquest camp: la xarxa Instagram de Iphone.

> ADROER, M. Àngels; BOADAS, Joan; COLOMER, M. Assumpció; et al.
(2014).  922-2014 Documents de Girona: arxius, memòria i futur. Exposició: Casa 
de Cultura de Girona, del 12 d’octubre al 17 de desembre de 2014. Disponible a 
www: http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-gi-
rona-922-2014/  [consulta 1/07/2015]

Exposició, actualment en versió virtual a internet, que es va impulsar des de l’Arxiu de la 
Diputació de Girona en ocasió del Congrés “Arxius i Indústries Culturals” que va tenir lloc a 
Girona a l’octubre de 2014. L’exposició, tot i evocar la paraula “memòria”, en el seu intítol, 
contenia bàsicament documents històrics procedents de diversos arxius de Girona, essencialment 
documents escrits en suport paper, els més habituals en tots els arxius. Fins i tot apartats de 
l’exposició com “persona” recollien documents històrics de tot tipus sobre persones comuns 
(carnets i també alguna fotografia domèstica) però feia èmfasi en persones reconegudes com ara 
Salvador Dalí o Josep Pla. En tot cas l’exposició no contenia documents de memòries pròpiament 
dits.

> AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio
(1998). Historia, Memoria y Contramemoria. (a Ciencias, núm. 49, enero-marzo) 
(pp. 46-49)

Breu article que parla de l’us intencionat de la memòria per part de la història oficial i 
commemorativa. Insisteix en què la memòria és part de la història, però la història no es pot reduir 
a la memòria. Defensa també una memòria diversa, que conté tant les memòries oficials com les 
memòries subterrànies.

> AHOA  Ahozko Historiaren Artxiboa/Archivo de la Memoria
(2006). AHOA  Ahozko Historiaren Artxiboa/Archivo de la Memoria [en línia] 
Disponible a www: http://www.ahoaweb.org [consulta 6/08/2013] 

Projectes del Pais Basc, amb patrocinadors públics, destinat a la conservació pública de relats 

http://www.francescabad.com/campdelabota
 http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-girona-922-2014/
 http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-girona-922-2014/
http://www.ahoaweb.org 
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orals d’aquest territori, entenent la memòria i els relats orals com patrimoni col·lectiu i font per al 
coneixement històric.

> AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
- (2011).  Santa Bàrbara, en la memòria  [documental audiovisual en format di-
gital editat en 3 DVD conjunts. DL núm. B-12803-2011] Santa Bàrbara (Espanya): 
Ajuntament de Santa Bàrbara

Conjunt de tres DVD amb els títols “Santa Bàrbara; festes, tradicions i societat” (68min); “Santa 
Bàrbara; testimonis d’una guerra” (74min); Santa Bàrbara; l’evolució d’un poble” (66min). 
Cada dvd conté una sèrie d’entrevistes a un grup ampli de persones grans d’aquest petit poble 
del Montsià, en total hi participen 45 avis. Les entrevistes es troben editades per temes (el futbol 
al poble, el cinema al poble...), agafant petits fragments de les respostes d’aquests avis en una 
entrevista individual a cada un d’ells, enregistrada en un plànol mig sobre un fons neutre. Els plans 
amb les seves imatges i les seves veus es van alternant amb fotografies antigues del poble que 
il·lustren els temes que els avis van parlant. Crida l’atenció que els temes tractats no eviten diversos 
conflictes (des dels conflictes polítics viscuts en el poble al llarg del S. XX a, per exemple, el rigor 
moral catòlic que imposava una escassa activitat sexual en els joves). Se’ns dubte és un arxiu de 
memòries, per bé que ens crida l’atenció que els breus textos que acompanyen els DVD fa un ús 
imprecis dels termes història i memòria. Es centra també únicament en les memòries dels avis que 
porten molts anys en el municipi, i en períodes de la seva joventut, fa 60 anys per exemple, de 
manera que és un recull de memòries de fets els més remots possibles, vinculant memòria amb fets 
molt antics i a la identitat col·lectiva d’un municipi, més que no pas a les identitats individuals.

- (2011, gener). Presentació del documental festes, tradicions i societat (a Santa 
Bàrbara Magazine, núm 13. Gener 2011) (p. 12) Disponible a www: http://san-
tabarbara.cat/media/upload//arxius/pdf/magazin/1trimestre2011.pdf [consulta 
2/07/2015]

Revista municipal de Santa Bàrbara (articles sense mencionar autor). Ens ha interessat aquest 
article perquè parla de la presentació del primer DVD del projecte documental “Santa Bàrbara, 
en la memòria” i perquè relata que és una aproximació al passat del municipi a partir de fonts 
orals que donen un coneixement diferent dels documents històrics. Ens sembla una aproximació 
acertada. En canvi en la capsa que conté els tres DVD dels projecte es parla de la història com un 
valor fonamental, pensem que generant confusió sobre els conceptes de memòria i història.

> AJUNTAMENT DE TARRAGONA
(2012). Scan Tarragona (Festival Internacional de Fotografia, Catàleg) Tarrago-
na: Ajuntament de Tarragona. Disponible a www: http://www.tinet.cat/portal/
uploads/PROGRAMA_GENERAL_SCAN_2012-1_20121025104210.pdf [consul-
ta 15/07/2015] 

Fem referència al catàleg d’aquestaa edició concreta del Festival Scan, tot i que les edicions de 
2008 i 2009 van incloure simpòsiums i jornades especialment interessants sobre teoria fotogràfica, 
per fer referència a la Taula Rodona que nosaltres mateixos van organitzar i moderar, dins 
d’aquesta edició, amb el titol “arxius i fons fotogràfics al Camp de Tarragona” (pàg. 67 del catàleg)

> ALEGRE, Elisa
(2011). Análisis Cualitativo “Capsa de Sabates 2.0. julio 2011. [en línea] Dispo-
nible a www: http://capsadesabates.tarragona.cat/files/analisis_cualitativo.pdf 
[consulta 30/12/2014]

Estudi elaborat per l’estudiant d’Anotropologia de la URV Elisa Alegre, a iniciativa pròpia, que 
va treballar com  a becària en el projecte en el període abril/juny de 2011 i es proposa fer una 
anàlisi qualitatiu del contingut de l’arxiu (temes més recurrents en les imatges recollides i possibles 
interpretacions sobre aquestes iteracions temàtiques i formals).

www: http://santabarbara.cat/media/upload//arxius/pdf/magazin/1trimestre2011.pdf
www: http://santabarbara.cat/media/upload//arxius/pdf/magazin/1trimestre2011.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/PROGRAMA_GENERAL_SCAN_2012-1_20121025104210.pdf
http://www.tinet.cat/portal/uploads/PROGRAMA_GENERAL_SCAN_2012-1_20121025104210.pdf
www: http://capsadesabates.tarragona.cat/files/analisis_cualitativo.pdf 
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> ALLIO, René
(1976). Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère [Pel·lí-
cula cinematográfica]. London: Tartan video (còpia subtitulada en anglès, 2008)

Pel·lícula basada en un llibre homònim de Michael Foucault que permet apropar-se al pensament 
del filòsof francès respecte a què no existeixen veritats objectives sobre el món, sinó que només 
tenim múltiples discursos fragmentaris sobre el món, elaborats per persones, que són sempre 
subjectius i transitoris

> ALVARO, Francesc Marc
(2012). Entre la mentida i l’oblit: el laberint de la memòria col·lectiva. Barcelona: 
La Magrana

Assaig sobre la utilització de la memòria des de les instàncies polítiques

> AMAR, Pierre-Jean
(1993). La photographie, historie d’un art. La Calade (Aix-en-Provence): Edisud

Historia general de la fotografia, editada a França, molt en la línia historiogràfica de la resta de 
manuals generals d’història. Ben documentada, útil per informació general i per reconéixer formes 
d’aproximació generalitzades als temes més recurrents de la historiografia fotogràfica.

> ANGULO RASCO, Félix
(sd.). El uso de la fotografía en la investigación educativa [en línia] (a Junta de An-
dalucia, Averroes, Red telemática educativa de Andalucía, Materiales de apoyo a 
la investigación educativa). Disponible a www: http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/
InvestigacionEducativa/MaterialesInvestigacionEducativa/Seccion/InvestigarE-
nEducacion/T203UsoFotografia&&idSeccion=28921#4
[consulta 10/09/2010]

Article molt breu que planteja les possibilitats de la fotografia com eina d’etnografia dins de les 
escoles. Planteja un resum brevissim de la teoria fotogràfica com a document i “huella” i explica 
de forma molt breu la foto elicitació.

> ANÒNIM
(2010, 27 de maig). Cabezón. [en línia] (a “FotoDoc: Taller de Fotografía Do-
cumental”). Disponible a www: http://www.fotodoc.com.ar/?p=59 [consulta 
30/08/2010] 

Breu relat aportat en un blog sobre una foto familiar heredada, interessant per evocar valors 
d’aquestes imatges i com es potencien amb els relats dels propis informants.

> ANÒNIM
(2010, 5 de juny). Sos igual a tu padre. [en línia] (a “FotoDoc: Taller de Fotografía 
Documental”). Disponible a www: http://www.fotodoc.com.ar/?p=50 [consulta 
30/08/2010] 

Brevissim relat al voltant d’una fotografia familiar pròpia de l’autor. Evoca el potencial emotiu 
i documental de les fotografies domèstiques, la contextualització que li aporten els relats per 
aprt del propi informant, i el potencial d’aquests documents per a les formes de creació de l’art 
contemporani.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacio
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacio
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacio
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacio
 http://www.fotodoc.com.ar/?p=59
http://www.fotodoc.com.ar/?p=50
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> ANTICH, Xavier
- (2010, 8 de setembre). La hora Warburg. (a Cultura/ La Vanguardia, num. 429) 
(pp. 2-5)

Article que reivindica la importància de A, Warburg per al pesament visual contemporani. Posa 
en valor els seus atlas d’imatges (que tenen quelcom de gran arxiu visual inabastable) que 
parteix del valor de les imatges per establir comunicacions significatives per elles mateixes ja 
ques són dipositàries d’una llarga memòria visual. Ajuda a valorar filosoficament els grans atles 
de imatges i els estudis d’imatges que parteixen d’estudis formals i d’estructures repetitives en les 
característiques formals de la pròpia imatge.

- (2011). Del “mal d’arxiu” a la “febre d’arxiu”. La noció d’arxiu en la cultura 
contemporània. (a Lligall, núm. 32. pp. 13-41). Disponible a www: http://www.
arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-32-
1/995-02-del-mal-d-arxiu-a-la-febre-d-arxiu-la-nocio-d-arxiu-en-la-cultura-con-
temporania-2/file [consulta 11/07/2015]

Extens article on Antich reflexiona àmpliament sobre la importàcia de l’arxiu en la cultura 
contemporània, relacionant-ho amb el protagonisme del concepte de memòria. Es fa una revisió 
exhaustiva de diferents pensadors que han situat l’arxiu en el centre del pensament contemporani, 
com ara Derrida i Foucault. També es fa una àmplia reflexió sobre la traslació d’aquesta 
importància de l’arxiu en moltes pràctiques artistiques contemporànies, així com en les institucions 
museístiques.

- (2014, octubre). L’art contemporani mira els arxius. (a Revista de Girona –Di-
putació de Girona-) (pp.9-11)

Article sobre les relacions de les practiques artístiques contemporànies amb el dispositiu d’arxiu 
i com això està modificant els museus i la seva forma de presentació més “neutra” dels objectes 
col·leccionats. Ho atribueix a un interès amb els aspectes documentals i de vinculació amb la 
societat dels artistes contemporanis, i amb un interès en la memòria, en una por a l’oblit.

> ARDÈVOL, Elisenda
(1994). La mirada antropológica o la antropología de la mirada (de la represen-
tación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica
con una cámara de video). [en línia] Tesi doctoral, Barcelona: Universitat Au-
tònoma de Barcelona, format electrònic de l’autora. Disponible a www: http://
cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/ardevol_tesis.pdf  [consulta 
08/09/2010]

Investigació de Tesi doctoral sobre el cinema com a font per a l’antropologia visual. Acota la 
definició d’antropologia visual i teoritza sobre la relació de la imatge i l’antropologia en termes 
també aplicables a la fotografia.

> ARDÈVOL, Elisenda; GÓMEZ-CRUZ, Edgar
(2012, gener-juny) Cuerpo privado, imagen pública: el autorretrato en la pràc-
tica de la fotografía digital (a Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
vol. LXVII, no 1, pp. 181-208, enero-junio 2012)

Article rigorós on, a partir de les entrevistes a diverses noies que tenen perfil a la plataforma flick’r 
-i també de l’observació participant en els forums d’aquesta xarxa social- s’estudien les relacions 
que una sèrie de noies estableixen amb el seu cos i amb la percepció de la seva identitat a partir 
de la seva pràctica de l’autoretrat fotogràfic amb imatges destinades a la seva exhibició a internet. 
Es fa un repàs de molts dels referents conceptuals i bibliogràfics del treball fet fins ara en relació 
a l’anàlisi de les xarxes socials i la fotografia a internet des de l’antropologia visual i des d’altres 
disciplines.

http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-32-1/995-02-del-m
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-32-1/995-02-del-m
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-32-1/995-02-del-m
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-32-1/995-02-del-m
www: http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/ardevol_tesis.pdf
www: http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/ardevol_tesis.pdf
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> ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (eds.)
(1987). Historia de la vida privada // El Siglo XX: diversidades culturales , Ma-
drid: Taurus-Santillana

Segon volum  dedicat al S. XX d’aquesta immensa obra en 10 volums dedicat a una història 
sociològica de la vida privada. Més que per haver treballat sobre el seu contingut, aquesta obra 
permet visualitzar cap a quin camp específic de la sociologia seria especialment útil un arxiu 
massiu de fotografies domèstiques i de relats de vida vinculats

> ART GALLERY OF ONTARIO
- (2010, 9 de juny). The storyteller [en línia] Art Gallery of Ontario. Exhibitions, 
current exhibitions.   Disponible a www: http://www.ago.net/the-storyteller [con-
sulta 25/08/2010]

Exposició que revisa l’obra de diversos artistes visuals que treballen l’entrevista, les històries de 
vida i les narratives com a eina principal per al seu treball  (Cao Fei, Jeremy Deller, Omer Fast, Liisa 
Roberts and Hito Steyerl).

- (2010, 22 de juliol). The Storyteller: Objects of war by Lamia Joreige. [en línia] 
Art Gallery of Ontario. Blog. Artmatters blog.  Disponible a www: http://artmat-
ters.ca/wp/2010/07/the-storyteller-objects-of-war-by-lamia-joreige/ [consulta 
25/08/2010]

Vinculat a l’exposició de la referència anteror, publicació a internet que exposa l’obra de films 
documentals d’aquesta artista a través d’entrevistes on s’expressen memòries i vivències personals 
vinculades a la guerra al Líban (l’exposició combinaba el documental amb documents i imatges 
ficcionals).

> ARXIU MUNICPAL DE CAMBRILS
(2010, març). L’àlbum de fotografies de la família Dolsa (a L’arxiu t’informa, But-
lletí de l’arxiu municipal de Cambrils, núm 21) (p.1)

Modest article en un butlletí de l’arxiu municipal on es dóna compte de l’ingrés a l’arxiu d’un 
àlbum de fotografies familiars i es destaca que servirà per documentar aspectes històrics 
tradicionals del municipi (urbanisme, costums socials, etc).

> ASSOCIACIÓ EL BANC DE LA MEMÒRIA
(Febrer, 2009). Memoro, el Banc de la Memòria. [en línia] Disponible a www: 
http://www.memoro.org/es-ca/ [consulta 22/08/2010]

Pàgina web a Espanya i Catalunya del projecte iniciat a Itàlia del Banc de la Memòria. Web que 
recull vídeos de persones grans on expliquen les seves vivències (recull de històries orals sobre la 
vida quotidiana) En la data de consulta anuncien que la durada dels videos recollits equival a 1 dia 
i 21 hores, 90609 visites al web i 58816 videos vistos.

> BAETENS, Jan
(2009). Estudis culturals i fotografia: entre identitats i comunitats. Comunicació 
presentada al Simposium: Instantànies de la teoria de la fotografia, Tarragona, del 
14 al 16 de maig de 2009

L’autor va plantejar el concepte de fotografia menor alhora d’explicar també algunes 
característiques de la fotografia d’aficionat a Bèlgica.

> BAEZA, Pepe
(2001). Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili

llibre que analitza la fotografia de prensa en el context dels medis de comunicació de finals dels  

 http://www.ago.net/the-storyteller
http://artmatters.ca/wp/2010/07/the-storyteller-objects-of-war-by-lamia-joreige/
http://artmatters.ca/wp/2010/07/the-storyteller-objects-of-war-by-lamia-joreige/
http://www.memoro.org/es-ca/
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90.  El capítol 10 proposa una mètode de lectura específic per a les fotos de premsa revisant una 
mica tots els models de la teoria de la imatge

> BAL, Mieke
(2003). El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales. [en línia]. (a 
Estudios Visuales, Número 2. Desembre 2004)   Disponible a www: http://www.
estudiosvisuales.net/revista/pdf/num2/bal.pdf [consulta 21/08/2010]

Article on s’analitza l’objecte d’estudi dels Estudis Visuals (o Estudis de Cultura Visual) assenyalant 
que es tracta de la “visualitat”, un objecte força imprecís. Analitza de forma rigorosa els origens 
històrics i el treball dels Estudis de Cultura Visual, des d’una perspectiva relativament escèptica i 
ben fonamentada.

> BALCELLS, David; FONTCUBERTA, Joan; FORMIGUERA, Pere; et al
(2000). Introducció a la història de la fotografia a Catalunya. Barcelona: 2000

Història de la fotografia a Catalunya, amb assaigs de referència tant per la història de la fotografia 
a Catalunya, en particular, com per referències més genèriques sobre l’evolució del medi fotogràfic 
en general. Hem fet ús d’alguna cita concreta del text de Joan Fontcuberta sobre les avantguardes 
històriques i el seu concepte de modernitat en fotografia.

> BARGES, M. Susan; WHITE, William B.
(1991). The Daguerrotype: ninetenthcentury technology and modern science. 
Washington D.C.: Smithsonian Institution Press

Assaig sobre el Daguerrotip als Estats Units, citat al nostre text únicament per refermar un 
argument històric tangencial sobre la relació de la cultura als Estats Units i la fotografia.

> BARONIAN, Marie-Aude
(2010). Image, Displacement, Prosthesis: Reflections on Making Visual Archives
of the Armenian Genocide, [en linia] (a Photographies, núm. 3: 2, pp. 205 — 223
Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499612 [consulta 
20/02/2011 (accés no gratuït)]

Article sobre la inexistència d’un arxiu sobre el genocidi armeni i com els films de ficció poden 
actuar com a pròtesis visuals davant aquest arxiu inexistent. Es tracten temes generals sobre 
l’arxiu, la importància de les imatges en la memòria (no de les paraules) així com el concepte de 
“postmemòria” de Hirsch.

> BARTHES, Roland
(1980). La cámara lúcida (nota sobre la fotografía). Barcelona: Ediciones Paidós, 
1998

Assaig clàssic, de referència obligada, de teoria de la fotografia. Escrit per aquest autor que havia 
estat una de les primerissimes espases del Estructuralisme dels anys 1950’ i 60’, i que al final del 
seu periple intel·lectual s’interessa per la subjectivitat. Ens ha interessat la relació del concepte de 
Punctum respecte allò inenarrable que tenen les fotografies, vinculat a la memòria però també al 
caràcter sovint fragmentari, inconnex que tenen moltes memòries “verdaderes” que no sempre 
s’expressen a través de fòrmules retòriques ben construides, com si la memòria també té elements 
“inenarrables” a nivell d’expressió oral

> BATCHEN, Geoffrey
(2008). Snapshots. [en línia] (a Photographies, 1:2, pp. 121-142). Disponible a 
www: http://dx.doi.org/10.1080/17540760802284398 [consulta 19/08/2011]

Assaig d’enorme interés per a la nostra investigació. Es planteja com es pot fer una història de 
la fotografia domèstica, alhora que analitza moltes de les aproximacions que s’han fet per fer 

http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num2/bal.pdf
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num2/bal.pdf
 http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499612 
http://dx.doi.org/10.1080/17540760802284398
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exposicions i històries de la foto domèstica. Defensa que l’aproximació de la història de l’art no 
es vàlida i que no es poden fer seleccions de fotos domèstiques per criteris curatorials, experts 
en art. Defensa una aproximació etnogràfica a la foto domèstica i alhora defensa el treball 
teòric, propi dels Estudis Culturals, que fa Roland Barthes amb Camera Lucida per fer el millor 
tractat sobre fotografia domèstica. Defensa que no es poden analitzar les fotos domèstiques 
descontextualitzades del seu àlbum. del seu autor i de les seves narratives particulars, ja que si ho 
fem acabem aproximant-nos a la foto domestica com si fos un objecte artístic.

> BATE, David
(2007). The Archeology of Photography: rereading Michael Focault and the Arc-
heology of Knowledge (a Afterimage 35, 3, novembre-desembre 2007, p. 3)

Article que reflexiona com la proposta d’”Arqueologia del Saber” es podria aplicar a la disciplina 
de la història de la fotografia. En el seus paràgrafs introductoris comenta el concepte d’arxiu en 
Foucault i la naturalesa d’arxiu que té l’activitat fotogràfica. Per tant, tot i que el concepte d’arxiu 
en Focault té un sentit molt particular allunyat del sentit tradicional d’arxiu (i la seva relació amb 
l’acte fotogràfic) l’article contribueix a aquesta línia de pensament que afirma que el paradigma 
d’arxiu contemporani té le seves bases teòriques en Foucault i la seva “Arqueologia del saber” 
(aspecte que considerem un tant forçat, si més no perquè el concepte d’Arxiu en aquest text té un 
sentit molt precís i particular que cal establir estrictament des de les afirmacions d’aquest assaig en 
particular).

> BAUMAN, Zygmunt
- (2007 a). Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 
2007

Aproximació didàctica al món contemporani des d’una perspectiva sociològica i filosòfica, centrat 
en el tema del consumisme i les relacions individualistes que genera

- (2007 b). Temps líquids (viure en una època d’incertesa) . Barcelona: Viena Edi-
cions, 2007

aproximació didàctica al mon actual des d’una perspectiva sociològica i filosòfica, centrat en 
aspectes com les pors i les incerteses

> BAUZÀ BARDELLI, Alexandre
(2008). A la sombra de Aby Warburg. Comunicació presentada al  XVIIè Congre-
so Nacional de Historia del Arte, CEHA, “art i memòria”, Barcelona, del 22 al 26 
setembre de 2008, Disponible a www: http://www.ub.edu/ceha-2008/pdfs/09-
m03-s01-com_02-abb.pdf [consulta 22/11/2010] 

Reivindicació de la importància de la metodologia iconogràfica de Aby Warburg en el context 
actual, com a figura reivindicada pels Estudis de Cultura Visual tot i procedir de la història de l’art 
més tradicional (l’anàlisi iconogràfic).

(2010). Documentar y clasificar : por una teoría del archivo en el arte contem-
poráneo. tesis doctoral dirigida por Anna Maria Guasch Ferrer. Barcelona: Univer-
sitat de Barcelona 

Tesi doctoral llegida al juliol de 2010, on s’examina el concepte d’arxiu en l’art contemporani del 
S. XX, sobre tot en relació a les pràctiques artístiques de diversos artistes fonamentalment alemanys 
posteriors a 1960’, com ara Gherard Ritcher.

(2011). El Atlas de Gerhard Richter  [en línia] (a Global Art Archive –projecte web 
del departamento d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona-). Disponible a 
www: http://globalartarchive.com/es/ i http://globalartarchive.com/wp-content/

 http://www.ub.edu/ceha-2008/pdfs/09-m03-s01-com_02-abb.pdf
 http://www.ub.edu/ceha-2008/pdfs/09-m03-s01-com_02-abb.pdf
http://globalartarchive.com/es/ i http://globalartarchive.com/wp-content/uploads/2012/02/Alejandro-B
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uploads/2012/02/Alejandro-Bauza_El-Atlas-de-Gerhard-Richter.pdf [consulta 
25/06/2015]

Extens estudi dels continguts i significats de l’obra del Atlas de G. Ritcher (de finals dels anys 
60’ fins l’actualitat) en relació al concepte d’arxiu i altres qüestions conceptuals centrals en les 
pràctiques artístiques contemporànies.

> BENJAMIN, Walter (1892-1940)
- (s.d. ed. pòstuma). Sobre el concepto de historia a;  Benjamin, Walter.  Obras. Vol 
II,  Madrid: Abada Coop., 2006

De l’obra completa d’aquest pensador juevo-alemany del periode d’entreguerres, que defensa 
posicons humanistes, textos escrits sobre el concepte d’història, on es defensen posicions que 
valoren lo subjectiu, lo humà, les persones “sense nom”.

- (s.d. ed. pòstuma)b.  La dialéctica en suspenso (fragmentos sobre la historia). 
Santiago de Chile: Arcis, 1996

Edició de escrits pòstums de W. Benjamin relacionats amb el concepte d’història on s’inclouen 
“sobre el concepto de historia”, “Apuntes sobre el concepto de historia” i fragments de “Los 
Pasajes” relacionats amb la teoria del coneixement i de la historia.

> BERGER, John
(1978). Usos de la fotografía (para Susan Sontag), a Berger, John (1980). Mirar. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. Títol original About looking (pp. 54-67)

Assaigs diversos sobre art i fotografia escrits per aquest assagista britànic, enormement conegut,  
proper als posicionament dels Estudis Culturals. L’assaig “Usos de la Fotografia” fet a partir de 
la lectura de “Sobre la Fotografia” de Sontag és de gran interès ja que parla dels usos privats i 
públics de la fotografia i defensa  la contextualització -dins de narratives- que apliquem a les fotos 
privades.

> BERNAL, Àngels; MAGRINYÀ, Anna; PLANES, Albert (eds.)
(2006). Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC) 2007. Barcelo-
na: Departament de Cultura (Subdirecció General d’Arxius).

Document de caràcter professional i metodològic que estableix els principis de descripció dels 
documents amb els quals han de treballar els arxius de l’àmbit català per treballar de forma 
unificada

> BERNAUS i ROVIRA, Josep Anton
(2000). Vilafranca del Penedès (recull gràfic 1862-1965). El Papiol (Barcelona): 
Editorial Efadós

Exemple de la línia de la col·lecció “l’Abans” de l’editorial Efadós que publica monografies (en 
volums de més de 200 i 300 pàgines cada un) dedicades cada una a un municipi de Catalunya 
-o un barri en el cas de Barcelona- i on recull fotografies domèstiques per il·lustrar el passat del 
municipi. Un exemple de recull de fotografies domèstiques desvinculades del conjunt personal del 
qual formen part i desviculades de les narratives de cada informant, interessa la imatge per fer-la 
pública com testimoni gràfic d’un territori no d’una narrativa de memòria subjectiva. Es recorre 
a fons fotogràfics de famílies de cada municipi, però buscant fotografies amb valors documentals 
més que no pas amb els valors propis de la fotografia domèstica.

> BLASCO GALLARDO, Jorge
- (2010) Ceci n’est pas une archive, en Fernando Estévez y Mariano de Santa 
Ana (eds.): Memorias y olvidos del archivo. Las Palmas de Gran Canaria: Lam-
preave, 2010, pp. 11-19. Disponible a www: http://revistafakta.files.wordpress.
com/2013/12/jorge-blasco-gallardo.pdf. [consulta 28/08/2015]

http://globalartarchive.com/es/ i http://globalartarchive.com/wp-content/uploads/2012/02/Alejandro-B
http://revistafakta.files.wordpress.com/2013/12/jorge-blasco-gallardo.pdf.
http://revistafakta.files.wordpress.com/2013/12/jorge-blasco-gallardo.pdf.
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Article relacionat amb els excessos en la dessignació com “arxiu” de moltes práctiques i projectes 
vinculats amb les pràctiques artístiques recents.

- (2014). Territorio archivo: de la entrevista a ninguna parte.  [en línia] (Pendent 
de publicació impresa en un volum dedicat al projecte “Territorio Archivo), León: 
Fundación Cerezales Antonino y Cinia  Disponible a www: http://issuu.com/an-
toninoycinia/docs/territorio_archivo__de_la_entrevist/1?e=10858847/7851355 
[consulta 29/08/2015]

Article en el qual l’autor analitza -i ironitza- sobre l’ús continuat de les entrevistes en tot tipus 
d’àrees -periodistiques, sociològiques, antropològiques- i en especial en l’àmbit artístic sense haver 
fet una reflexió pertinent sobre la metodologia i significació de l’entrevista. Critica que molts arxius 
o dispositius amb entrevistes estan al servei d’un apriori -sovint una lectura linial dels fets històrics 
amb botxins i víctimes-, que reuneixen un munt d’entrevistes no per conéixer coses noves sinó 
per confirmar tesis preestablertes. Defensa positivament el projecte “Territorio Archivo” com un 
projecte que va de “la entrevista a ninguna parte”, és a dir que les entrevistes no es formulen a 
l’entrevistat i no es reuneixen en l’arxiu al servei d’un discurs apriorístic ja tancat.

> BLEDA, Maria; ROSA, José Maria
(sd). Bleda y Rosa. [en línia] Disponible a www: http://bledayrosa.com/index.php 
[consulta 29/01/2015]

Lloc web propi d’aquesta parella de fotògrafs espanyols que són un referent en l’art contemporani i 
que treballen sèries fotogràfiques de paisatges i territoris treballant temes com l’arxiu i la memòria, i 
que hem trobat oportú de referenciar i analitzar breument en aquesta investigació.

> BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMBRILS
(s.d.). Biblioteca Pública Municipal de Cambrils / Joc de l’estiu: “fes-te una foto” 
[en línia] Disponible a www: http://www.bibliotecaspublicas.es/cambrils/ [con-
sulta 28/07/2011]

Web d’aquesta biblioteca pública local que a l’estiu de 2011 proposava un joc consistent en enviar 
una foto domèstica de l’usuari en el seu moment de lleure mostrant un llibre o document prestat 
a la biblioteca. La Direcció de la Biblioteca s’astorava de la poca participació en el joc, vista la 
passió dels usuaris per compartir fotos en xarxes com internet quan són a les sales de l’equipament 
fent ús del senyal d’accés a internet. La iniciativa ens ha ajudat a explicar, en part, dificultats de 
participació en el projecte “Capsa de Sabates 2.0.”

> BOADAS I RASET, Joan (ed.)
(2010). Imatge i Recerca -11es Jornades Antoni Varés, novembre de 2010-, Po-
nències, experiències i comunicacions. Girona: Ajuntament de Girona, Servei de 
Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Disponible a www: http://www.girona.
cat/sgdap/cat/jornades_actes_res.php [consulta 23/11/2010]

Actes de l’edició de 2010 d’aquestes jornades que són un referent a l’estat, i internacional, de 
la investigació i les pràctiques professionals en relació a l’arxiu i la imatge. Entre les diferents 
ponències es debat, per exemple, els reptes que suposa la digitalització de la imatge fotogràfica i 
les problemàtiques que presenten els arxius digitals com a suports segurs de conservació i lectura a 
llarg termini.

> BORGES, Jorge Luis
(s.d.) Prosa Completa. Barcelona: Bruguera, 1980

De “historia de la eternidad” (i altres textos com el Aleph) ens ha interessat com Borges suggereix 
que la vida de qualsevol home pot contenir la historia de la humanitat, ja que suggerex que hi ha 
analogies profundes entre les vides humanes que estan sotmeses a un temps i un món que tenen 
alguna cosa circular, reiterativa. També suggereix que només existeix el present, ja que el passat i el 
futur no són cognoscibles. A l’Aleph també suggereix que la vida d’una persona conté la humanitat 
sencera, igual que un gra de sorra conté el desert i el món sencer.

Disponible a www: http://issuu.com/antoninoycinia/docs/territorio_archivo__de_la_entrevist/1?e=10858
Disponible a www: http://issuu.com/antoninoycinia/docs/territorio_archivo__de_la_entrevist/1?e=10858
http://bledayrosa.com/index.php 
http://www.bibliotecaspublicas.es/cambrils
 http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_res.php
 http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes_res.php
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> BOURDIEU, Pierre (ed.)
(1965). Un arte medio (ensayo sobre los usos sociales de la fotografía). Barcelo-
na: Editorial Gustavo Gili, 2003. Títol original: Un art moyen. Essai sur les usages 
sociaux de la photographie

llibre fonamental i de referència obligada en la nostra investigació. Analitza la fotografia domèstica 
als anys 60 des d’una clara visió sociològica. Pel seu rigor i per tractar-se d’un pioner en la 
investigació de la fotografia domèstica i de la sociologia visual ha esdevingut un estudi clàssic.

> BUTLER, Judith
- (2004). Undoing gender. New York, Abinton (Oxfordshire): Routledge

Té un capítol que es titula “Can the “other” of philosophy speak?” que planteja el tema de l’altre a 
partir de Hegel i les relacions entre la consciència del Jo i l’altre (interessant per abordar un album 
familiar d’un desconegut com a forma de coneixement de “l’altre” i de consciència d’un mateix)

- (2005). Giving an Account of Oneself. New York: Fordham University Press
Reflexió des de la filosofia i la filosofia moral sobre com el jo es reconeix a si mateix a partir de 
diàleg amb el tu i els termes en què es construeix aquesta consciència del jo. Per a la meva tesi té 
interès perquè un album familiar no deixa de ser una construcció del jo a partir del diàleg amb els 
altres i perquè l’exhibició de fotografies familiars i de relats en una web implica com ens enfrontem 
a l’altre i també a la consciència d’un mateix.

> BURKE, Peter
(2001). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelo-
na: Crítica, 2005

Llibre de difusió que analitza l’ús de les imatges com a document històric, fa un repàs molt didàctic 
de les principals aproximacions per a l’anàlisi de les imatges: iconografia, iconologia, semiòtica i 
Estudis Culturals.

> CALAFELL, Jordi
(2010, 2 de juny). Archivo y patrimonio: un proyecto pedagógico. (a Cultura/s La 
Vanguardia, num. 415) (pp. 4-5)

Article d’un dels professionals de la fotografia integrat en l’equip humà de l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona (un dels principals referents en l’àmbit català d’arxiu especialitzat en fotografia) en 
el qual valora la relació de l’arxiu amb la fotografia i amb els fotògrafs, principalment en l’àmbit 
català

> CANALS, Esther
(2011, 29 de gener). ¡Pasajeros al tren! un convoy lleno de recuerdos ha estacio-
nado en el Palau de Congressos (a Diari de Tarragona, suplement Encuentros p. 
13) disponible a www: http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/archivos
/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf. [consulta 01/02/2112]

Article de premsa, en aquest suplement cultural del Diari de Tarragona, on s’analitza amb cert 
detall l’exposició “En Capses de Sabates. Històries domèstiques dels Tarragonins”.

> CHALFEN, Richard
- (1987). Snapshot. Versions of life. Bowling Green, Ohio (EUA): Bowling Green 
State University Popular Press

Estudi de referència obligada sobre fotografia domèstica. Escrit a finals dels 80’ es centra en l’estudi 
de la fotografia domèstica com a objecte en si, emprant teories de la comunicació i apuntant 
breument enfocs propis dels Estudis Culturals. Molt exhaustiu estudiant el contingut visual i temes 
representats en les fotografies domèstiques de les famílies de classe mitja americana dels anys 
40/80’.

http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/archivos/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf
http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/archivos/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf
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- (1991). Turning leaves (the photograph collections of two japanese american 
families). Albuquerque (EUA): University of New Mexico Press

Centrat en l’estudi en profunditat dels albums familiars de dues families d’origen japonès 
immigrades als EUA.  Permet mostrar les possibilitats de l’estudi d’un album familiar quan es 
contextualitza cada fotografia en el context del conjunt fotogràfic del qual s’ha extret i s’ha 
entrevistat al seus custodis. També mostra les particularitats de les fotografies domèstiques d’una 
minoria cultural (japonesos immigrats als EUA) respecte del cas “normatiu” general (families 
blanques de classe mitja), per tant mostra un interès propi dels Estudis Culturals en la visualitat i les 
narratives de conjunts socials minoritaris.

> CENTRE D’ART TARRAGONA
(2013). Exposició Monuments, Mireia Sallarès (exposició, del 18 de maig al 28 
de juliol) [en línia] Disponible a www: http://www.catarragona.net/projecte/ca/
mireia-sallares [consulta 23/07/2013]

Exposició monogràfica dedicada a 5 projectes de l’artista Mireia Sallarés, desenvolupats al llarg 
de més de 10 anys. Els projectes són “monuments” que donen visibilitat a multitud d’històries 
personals d’éssers anònims amb una clara lectura social, política i antropològica.

> CIRERA, Mar
(2011, 25 de gener). Una exposición recoge 1.200 fotos familiares de los tarraco-
nenses (a Diari de Tarragona, núm. 8.546) (p. 39)

Article a la premsa local sobre l’exposició “En Capses de Sabates, Històries domèstiques dels 
Tarragonins”, projecte dut a terme a Tarragona amb fotografies domèstiques i relats de vida.

> CITRON, Michelle
(2003). Jewish Looks  [en línia] a  Levitt, Laura (ed). Family Photography and 
Jewish Identity. [en línia] (a S&F on line, The Scholar and Feminist on line, publis-
hed The Barnard Center for Research on Women, Volumen 1, Number 3) Disponi-
ble a www: http://sfonline.barnard.edu/cf/jewishlo.html [consulta 20/08/2014]

Revista sobre temes de gènere femeni, fotografia familiar i la condició ètnica jueva, especialment 
interessant l’aportació de Michelle Citron “Jewish looks” que és una petita base de dades 
programada en flash  a partir de les fotos i els relats de l’album familiar de l’autora

> CONESA, Chema (ed.)
- (2009)a.  Madrileños (archivo fotográfico de la comunidad de Madrid) [en línia] 
Disponible a www: http://www.archivofotograficodemadrid.com/v2/  [consulta: 
30/07/2010]  

Web amb prop de 25.000 fotografies domèstiques donades pels particulars lligada a un projecte 
expositiu que es presenta com un gran àlbum fotogràfic de tots els residents a la Comunidad de 
Madrid (per bé que nosaltres l’hem analitzat com un exemple d’arxiu de fotografies domèstiques 
realitzant seguint un criteri esteticista).

- (2009)b. Madrileños, Un álbum colectivo (archivo fotográfico de la Comunidad 
de Madrid). Madrid: Comunidad de Madrid / La Fábrica (catàleg exposició)

Catàleg exposició sobre fotografia domèstica amb un fons realitzat a partir de donacions dels 
residents a la Comunidad de Madrid. Molt interessant.  En els textos es reivindica les fotografies 
domèstiques com a patrimoni col·lectiu per bé que la tria de les fotografies de l’exposició respon a 
criteris estètics tradicionals en la història de l’art contemporani.

http://www.catarragona.net/projecte/ca/mireia-sallares 
http://www.catarragona.net/projecte/ca/mireia-sallares 
http://sfonline.barnard.edu/cf/jewishlo.html 
 www: http://www.archivofotograficodemadrid.com/v2/ 
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 > CONEY ISLAND HISTORY PROJECT
(sd.). Coney Island History Project. [en línia] Disponible a www: http://www.co-
neyislandhistory.org/index.php?g=about [consulta 21/08/2010]

Pàgina web lligada al projecte de preservació de la memòria del parc d’atraccions de Coney 
Island (a NY.) centrat en recollir històries orals dels ciutadans (els seus records) que han tingut 
vinculacions amb el parc -treballadors, visitants, etc.-. Es recullen fotografies, sobre tot, il·lustrant el 
recull de les històries orals.

> CONSTINE, Josh
(2011, 22 setembre) Facebook Launches New Profile Feature “Timeline” For 
Showing All Your Important Content on One Page [en línea] (a InsideFacebo-
ok ) Disponible a www: http://www.insidefacebook.com/2011/09/22/facebo-
ok-launches-new-profile-feature-timeline-for-showing-all-your-important-con-
tent-on-one-page/ [consulta 1/12/2014] 

Article en una pàgina d’informació corporativa sobre la inclusió de la TIMELINE a facebook, 
aproximant un ús accessori com a àlbum familiar/personal amb un relat cronològic de vida més 
evident.

> CROSBY, Alfred W.
(1997). La medida de la realidad (la cuantificación y la sociedad occidental, 1250-
1600). Barcelona: Crítica, 1998

Assaig de reflexió històrica que explica el paper que va tenir la capacitat de visualitzar la realitat 
i, alhora, de quantificar-la en el moment clau en què Occident passa a dominar la totalitat del 
planeta.

> CROSS, Karen; PECK, Julia
(2010). Editorial: Special Issue on Photography, Archive and Memory, [en línia] 
(a Photographies, 3: 2, 127 — 138) Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080/
17540763.2010.499631  [consulta 20/02/2011, accés no gratuït]

Assaig introductori per al número d’una revista online dedicada exclusivament a la relació 
fotografia, memòria i arxiu. S’estudia essencialment el contingut de la memòria i la seva relació 
intrínseca amb la fotografia (i també l’arxiu). Es teoritza sobre les relacions entre fotografia 
domèstica i memòria. Es fa referència al concepte de Hirsch de postmemòria.

> CUSSET, François
(2003). French Theory (Foucault, Derrida, Deleuze & cia. y las mutaciones de la 
vida intelectual en Estados Unidos). Barcelona: Melusina S.L., 2005

Llibre dedicat a la història del pensament contemporani i els seus protagonistes, permet fer 
un seguiment del postestructuralisme als EUA als 1980’ i 1990’ parlant de l’evolució des de la 
semiòtica fins a l’afiançament dels Estudis Culturals.

> D’ASTIER DE LA VIGERIE, Martine; BAJAC, Quentin
(2003). Jacques Henri Lartigue, l’album d’une vie, l’exposition (catàleg d’exposi-
ció). Paris: Centre Pompidou

Catàleg d’exposició dedicada a aquest fotògraf aficionat considerat “autor” per la historiografia de 
la fotografia dels dels anys 1960’. Conté imatges i textos del seu diari personal
 

http://www.coneyislandhistory.org/index.php?g=about 
http://www.coneyislandhistory.org/index.php?g=about 
http://www.insidefacebook.com/2011/09/22/facebook-launches-new-profile-feature-timeline-for-showing-
http://www.insidefacebook.com/2011/09/22/facebook-launches-new-profile-feature-timeline-for-showing-
http://www.insidefacebook.com/2011/09/22/facebook-launches-new-profile-feature-timeline-for-showing-
http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499631 
http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499631 
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> DEADFRED.COM GENEALOGY PHOTO ARCHIVE
(2001-2010). Deadfred.com Genealogy Photo Archive.[en línia] Disponible a 
www: http://www.deadfred.com/mediacenter_05.php [consulta 21/08/2010]

Pàgina web on s’exposen fotos de retrats de familiars morts. L’objecte del web es que els usuaris 
puguin trobar fotografies dels seus avantpassats (es dóna per descomptat que tens algunes dades 
sobre els teus avantpassats com el nom i llocs on va viure però has perdut el contacte amb la 
família que pugui tenir retrats d’ells, com ara casos de famílies immigrants i desconnectades). En la 
data de consulta anunciava tenir 17166 Surnames | 100443 Records | 1817 Reunions

> DEBORD, Guy
(1967). The society of spectacle. A Mirzoeff, Nicholas (ed). (2002). The visual cul-
ture reader. New York: Routledge, 2007 

Assaig on el filòsof francès fa una relació de les característiques fonamentals de la Societat de 
l’Espectacle (i que ens ha interessat com un anàlisi encara vigent respecte els dispositius culturals 
actuals i la seva banalització des d’instàncies de poder econòmic i politic), reproduit en aquest 
“Reader” de textos rellevants dels Estudis de Cultura Visual.

> DEL DIEGO, CÈLIA
(2013). Mireia Sallarès: Monuments (nota de premsa sobre l’exposició homònima 
al Centre d’Art de Tarragona) [en línia] Disponible a www: http://ca.tarragona.
cat/pdfs/nota_de_premsa-monuments.pdf [consulta 29/08/2014]

Nota de premsa sobre aquesta exposició on l’artista es planteja diversos projectes per preservar les 
memòries individuals i de vida de persones molt diverses, en especial dones humils de Mèxic.

> DEPARTAMENT DE CULTURA / GENERALITAT DE CATALUNYA
(2014). Repositori segur de la documentació digitalitzada de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals Disponible a www: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estruc-
tura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/siste-
ma_d_arxius_de_catalunya_sac/grups_de_treball/repositori_segur [consulta 
24/01/2015] 

Breu fitxa a la pàgina web del Departament de Cultura sobre les tasques i els responsables del grup 
de treball dedicat al repositori segur dels arxius digitals dels arxius catalans.

> DERRIDA, Jacques
(1994). Mal de archivo (una impresión freudiana). Madrid: Ed. Trotta, 1997

Text de caràcter filosòfic i hermenèutic d’aquest pensador postestructuralista. Es pregunta sobre 
el caràcter jueu del psicoanàlisi a partir de la interpretació de textos de Freud i dels seus analistes. 
Explica que lo jueu i el psicoanàlisi estan caracteritzats pel “mal d’arxiu”. Fa observacions molt 
interessants sobre el que defineix un arxiu, com a concepte i institució vinculada al poder sobre els 
documents.

[també en línia] (a Horacio Potel: “Derrida en Castellano”)  Disponible a www: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm [consulta 
25/08/2010]

> DIARI DE TARRAGONA
(2011, 3 de febrer) Las historias familiares de los tarraconenses llegan a internet 
(a Diari de Tarragona, num. 8.555  p. 4)

Breu notícia sobre el llançament de la web amb l’arxiu de fotografies domèstiques i relats de vida 

 http://www.deadfred.com/mediacenter_05.php 
www: http://ca.tarragona.cat/pdfs/nota_de_premsa-monuments.pdf
www: http://ca.tarragona.cat/pdfs/nota_de_premsa-monuments.pdf
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal
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del projecte a Tarragona “Capsa de Sabates”.

> DÍAZ DE RADA, Vidal
(2001). Organización y gestión de los trabajos de campo con encuestas persona-
les y telefónicas. Barcelona: Ariel

Llibre introductori sobre les bases científiques per fer enquestes (establiment de l’univers de 
l’estudi, elaboració de la mostra de participants, etc.), sobre tot des de la perspectiva dels estudis 
quantitatius en sociologia

> DIETZ, Steve
(2007). Memory_Archive_Database v 3.0 [en línia] (a  “Technologies to the peo-
ple (access to technology is a human right)” ) Disponible en www: http://tttp.org/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3  [consulta 18/12/2010]

Article sobre el tema de l’arxiu, les bases de dades, i la memòria en el mon contemporani; 
vinculat al projecte “Technologies to the people” web on Gardia Andujar diposita diversos articles 
relacionats amb temes de democràcia i internet i tecnologia

> DOCTOR RONCERO, Rafel; ROSENBERG, Sara (eds.)
(2002). Historia(s) de la(s) fotografia(s). Madrid:Taller de Arte Myriam de Liniers/
Obra Social Caja Madrid

Producte editorial “curiós” en el que s’apleguen una sèrie de fotografies domèstiques de persones 
anònimes (generalment amb vàries dècades d’antiguitat) i escriptors i persones diverses escriuen 
un text de ficció “inspirats” en aquesta foto, a mode d’història imaginària suggerida per la 
fotografia anònima. Il·lustra l’interès dels artistes i escriptors actuals amb temes relacionats amb 
la fotografia domèstica i la memòria, per bé que el seu apropament al tema, lògicament, és de 
caràcter creatiu i basat en narratives de ficció.

> DOMÈNECH I FERNÀNDEZ, Sílvia
- (1997). Tesaure BIMA. Barcelona: Ajuntament de Barcelona (Arxiu Municipal de 
Barcelona)

Llibre destinat a ser el manual d’indexació dels fons que ingressen en els diferents arxius de 
l’Ajuntament de Barcelona, establint un extens Tesaure de descriptors estandaritzats. Ens ha 
permès conéixer millor els processos de treball dels professionals d’un arxiu actual i comprovar 
que no hi ha un tractament específic per a la fotografia domèstica i els els aspectes relatius a les 
memòries, i sí hi ha un treball propi de descriptors centrats en dades objectives i històriques.

- (2007). (ed.). Barcelona Foto-Grafiada (guia dels fons i les col·leccions de l’Arxiu 
Fotogràfic de la ciutat). Barcelona: Ajuntament de Barcelona (Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona)

Llibre profusament il·lustrat que dóna a conéixer els fons fotogràfics d’aquest arxiu -uns dels 
principals de Catalunya especialitzat en fotografia-, ens permet veure que les fotografies familiars 
ingressen essencialment com a fons històrics, procedents de famílies rellevants de la ciutat.

> DOMINGUEZ, Chus
(2011) Territorio Archivo [en línia]. Disponible a www: http://www.fundacionce-
rezalesantoninoycinia.org/territorioarchivo/ [consulta 10/08/2014]

Projecte a una zona rural de Lleó on una artista amb el suport d’una fundació cultural del territori 
ha fet un projecte on recuperen fotografies i enregistraments d’entrevistes personals dels residents 
del territori. S’ha fet una exposició i un documental. Ens interessa sobre tot la web on es presenten 
les fotografies domèstiques amb la fitxa d’arxiu amb els descriptors tradicionals (autor, data. Lloc...) 

http://tttp.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3 
http://tttp.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3 
 http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org/territorioarchivo/
 http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org/territorioarchivo/
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però també els comentaris dels custodis d’aquestes imatges que, fins i tot, incorporen un arxiu de 
veu amb el fragment de l’entrevista en què el custodi parla sobre aquella fotografia familiar.

> DOSSE, François
(1992). Historia del Estructuralismo (tomo I: el campo del signo 1945-1966 / 
tomo II: el canto del cisne, 1967 hasta nuestros días). Madrid: Akal S.A., 2004

Visió històrica de l’evolució del pensament estructuralista i de la semiòtica

> DURAN, Aleix
(2010, 14 d’octubre). El Palau busca fotografies familiars per a una
Mostra (a El Punt, edición digital, 14/10/2010) Disponible a www: http://www.
elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto [con-
sulta 26/01/2011]

Breu article de premsa on es difon la crida ciutadana del projecte “Capsa de Sabates” de 
Tarragona perquè els ciutadans cedeixin fotografies domèstiques per a l’exposició vinculada al 
projecte.

> DUVAL, Céline
(sd.). Documentation Céline Duval. [en línia]. Disponible a www:  http://www.
doc-cd.net/ [consulta 27/06/2011] 

web creada per una artista francesa que basa la seva obra artística (exposicions, llibres) en 
treballar sobre fotografies apropiades, fonamentalment fotografies domèstiques, però també postals 
i fotos de revistes il·lustrades

> ECO, Umberto
(1968). La estructura ausente (introducción a la semiótica). Barcelona: Editorial 
Lumen, 1994

clàssic de l’anàlisi semiòtic, amb capítols dedicat a l’anàlisi d’imatges

>ERNST, Wolfgang
(2013). Digital Memory and the Archive Minneapolis: University of Minessota 
Press

Recull de textos de Ernst en anglès, una de les primeres autoritats en parlar, des dels 1990’, 
d’arxius digitals, de la seva naturalesa dinàmica i del concepte d’arqueologia digital.

> EL PUNT
(2011, 3 de febrer). L’exposició del Palau ja té una versió 2.0. (a El Punt, dijous 3 
de febrer del 2011, p.6)

Breu article de premsa local informant de la presentació de la web “Capsa de Sabates 2.0.”

> FACEBOOK
(2004). Facebook (Declaración de derechos y responsabilidades, revisión 4 de 
octubre de 2010) [en linia] Disponible a www: http://es-es.facebook.com/terms.
php?ref=pf  [consulta 27/07/2011]

L’objecte de la nostra investigació són els arxius públics de fotografia domèstica, no les xarxes 
socials d’internet on els usuaris comparteixen les seves fotografies domèstiques, que no tenen un 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto 
http://www.doc-cd.net/
http://www.doc-cd.net/
http://es-es.facebook.com/terms.php?ref=pf 
http://es-es.facebook.com/terms.php?ref=pf 
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caràcter públic i farien un estudi sociològic dels seus continguts molt inviable. Ens ha interessat, 
però, comprovar les limitacions legals que imposen aquestes xarxes als seus usuaris, per les quals 
no es comprometen a cap responsabilitat de conservar els continguts dipositats a la xarxa pels 
usuaris

                        
> FARNÓS, Albert
(2011). La dona perellonenca abans del 1925 [documental audiovisual en format 
digital editat en DVD] El Perelló (Espanya): Ajuntament del Perelló. Disponible a 
www: https://vimeo.com/23360904 [consulta 2/09/2015]

Documental sobre la memòries de vida de les dones de més de 70 anys del Perrelló, un poble del 
Baix Ebre, a partir d’entrevistes a aquestes àvies estructurades en una conversa a partir de les seves 
d’infantesa i joventut realitzada a través d’una foto-elicitació amb les seves fotografies domèstiques 
més antigues. Es va presentar al poble el 18 de març de 2011, juntament amb una exposició que 
aplegava aquestes fotografies antigues. Exposició a la Casa de Cultura del Perrelló del 18 de març 
al 10 d’abril de 2011

 

> FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIO-
NISTAS DE VALLADOLID
(2011, 5 d’agost). Esguevillas de Esgueva: Documental para el Banco de Recuer-
dos (Blog “El rincón de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y 
Pensionistas de Valladolid en la red”, 5 d’agost de 2011). [en línia] Disponible a 
www: http://fedvalladolid.blogspot.com.es/2011/08/esguevillas-de-esgueva-do-
cumental-para.html [consulta 3/08/2015])

Noticia en un blog d’aquesta associació, a partir de la notícia de l’agència Europa Press, on 
s’explica el projecte d’enregistrament d’un documental entrevistant a persones grans d’un 
municipi de Valladolid per registrar les seves memòries i adreçar-les al “Banco de Recuerdos” de la 
Fundación Reina Sofía

> FERRAROTTI, Franco
(1981). Historie et histories de vie (la méthode biographique dans les sciences so-
ciales). Paris: Librarie des Meridiens, 1983

Estudi sobre els valor de la biografia i els relats de vida com a font d’informació i estudi en les 
ciències socials

> FERRER GUILLEM, Jordi; TESONE, Rodolfo
(2014, 28 de setembre) Qué pasa con nuestra herencia digital (a La Vanguardia, 
p. 42) Disponible a www: http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-deba-
te/20140928/54416420372/que-pasa-con-nuestra-herencia-digital.html [consul-
ta 9/11/2014]

Article de dos experts jurídics sobre la herència digital, la gestió després de la nostra mort 
dels continguts a internet referents a nosaltres mateixos i penjats per nosaltres amb les nostres 
contrasenyes, etc.

> FLICKR / Ludicorp
(2004). Flickr, de Yahoo, intercambio de fotos. [en línea] Disponible a www: 
http://www.flickr.com/ [consulta 04/08/2011]

pàgina web d’una xarxa social 2.0. destinada a l’intercanvi de fotos, principal pàgina a internet 
entre els devots o aficionats avançats a la fotografia. A novembre de 2008, Flickr allotjava més de 
tres mil milions d’imágenes. Cada minut s’afegeixen a Flickr al voltant de 5000 imágenes (dades 
2011)

https://vimeo.com/23360904
http://fedvalladolid.blogspot.com.es/2011/08/esguevillas-de-esgueva-documental-para.html 
http://fedvalladolid.blogspot.com.es/2011/08/esguevillas-de-esgueva-documental-para.html 
www: http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20140928/54416420372/que-pasa-con-nuestra-h
www: http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20140928/54416420372/que-pasa-con-nuestra-h
http://www.flickr.com/
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- http://www.flickr.com/groups/phototrouvee/ [consulta 23/08/2011]
Exemple de grup dedicat a fotos antigues de FLickr, té 10083 fotos de 297 membres.

- http://www.flickr.com/groups/vernacular/ [consulta 24/08/2011]
Grup d’intercanvi de fotos domestiques antigues, bàsicament entre col·leccionistes. 8.423 fotos / 
386 membres.

- http://www.flickr.com/groups/old_photos/ [consulta 24/08/2011]
Grup amb 84.656 fotos i 6252 membres (com tots fotos antigues, moltes domèstiques, 
intercanviades per col·leccionistes).

- http://www.flickr.com/groups/historicandoldphotos/ [consulta 24/08/2011]
Grup de flickr amb 59.867 fotos (moltes postals, pero també fotos familiars antigues) i 3052 
membres.

- http://www.flickr.com/photos/ljmck/sets/72157626660025948/ [consulta 
24/08/2011] 

Exemple d’un album familiar publicat en aquesta xarxa social pel custodi de la imatge (donant un 
valor a les imatges, essencialment, de documents històrics. Es trata d’un col·leccionista de fotos 
antigues d’austràlia que ha penjat part del seu àlbum familiar (McKinnon and Twigg Family Album) 
amb 111 fotos, amb informació breu sobre data, lloc i persona, bàsicament perquè són fotos 
dels anys 1930’ i evoquen -entenem nosaltres- una atmosfera melencòlica sobre l’austràlia rural 
d’aquella época.

> FONS CASTELLER EMILI MIRÓ; LA VEU JOVE DE LA CONCA
(2011). El llibre de la vida (pel dret a preservar la memòria de les persones) 
[en línia] Disponible a www: http://llibredelavida.wordpress.com/ [consulta 
18/09/2014] 

Blog vinculat al projecte “el llibre de la vida” que lideren dues associacions locals catalanes (de 
Terrassa i Montblanc) que pretén construir un espai virtual on recollir les memòries dels ciutadans 
catalans com a part del patrimoni immaterial. Projecte amb pretensions d’abastar un gran territori 
(Catalunya) però que es materialitaza amb petites aportacions locals disperses.

> FOSTER, HAL
(2004, tardor). An Archival Impulse (a October, Vol. 110) (pp. 3-22) Dispo-
nible a www: https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/
hal-foster-an-archival-impulse.pdf [consulta 25/01/2015]

Assaig de filosofia de l’art a l’entorn de la tendència i el “furor” en l’art contemporani sobre l’art 
d’arxiu i les pràctiques d’arxiu entre els artistes, que es remonten a les avantguardes històriques 
però que analitza a partir d’instal·lacions d’artistes contemporanis com ara Tacita Dean. Parla de 
les relacions amb el conflicte d’autoria, les relacions amb internet, les relacions amb la figura del 
museu i el comissari. Parla que són, sobre tot, obres que es preocupen per establir connexions 
entre coses que no poden connectar-se i que el furor d’arxiu és una forma postmoderna 
d’utopia, que transforma el no-lloc de l’arxiu en el no-lloc de la utopia, una forma de melanconia 
postmoderna sobre les utopies de la modernitat.

> FOUCAULT, Michael
- (1967). Of other spaces, a Mirzoeff, Nicholas (ed). (2002). The visual culture rea-
der. New York: Routledge, 2007  Disponible a www: http://web.mit.edu/allanmc/
www/foucault1.pdf [consulta 31-07-2014] Titol original “Des Espaces Autres” .  (a 
EMPAN, núm. 54. 2004. Ed. Eres) Disponible a  www: http://www.cairn.info/re-
vue-empan-2004-2-page-12.htm [consulta 13/07/2015]

Text enormement interessant per a aquesta investigació. Es dedica a parlar de la importància 
de l’espai al món contemporani i a definir especialment els heterotopies com a formes d’espai 
especialment rellevants. Parla del cementiri i la seva evolució, ens permet veure -segons el nostre 
punt de vista- que el projecte “Capsa de Sabates” i altres dispositius de memòries de ciutadans són 
una actualització cultural del cementiri, una forma de voler perviure en una societat agnòstica on 
la pervivència de les nostres memòries és la única forma de superar la mort de forma completa. 

http://www.flickr.com/groups/phototrouvee/
http://www.flickr.com/groups/vernacular/
http://www.flickr.com/groups/old_photos
http://www.flickr.com/groups/historicandoldphotos/
http://www.flickr.com/photos/ljmck/sets/72157626660025948/
http://llibredelavida.wordpress.com/
https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/hal-foster-an-archival-impulse.pdf
https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/hal-foster-an-archival-impulse.pdf
 www: http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf 
 www: http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf 
www: http://www.cairn.info/revue-empan-2004-2-page-12.htm
www: http://www.cairn.info/revue-empan-2004-2-page-12.htm
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Parla també de la biblioteca i el museu com dispositius propis del S. XIX (centrats en el temps i en 
una selecció individual) i en l’arxiu com un dispositiu del món contemporani (ja que persegueix 
acumular-ho tot, sense seleccions reductores).

- (1969), La arqueología del saber. Madrid: Siglo XXI de España,  2009
Gairebé un tractat de “Teoria-Ficció” on Foucault proposa revisar la reflexió teórica i científica a 
partir del concepte de “Arqueologia del Saber” que proposa comprendre els discursos científics 
i teòrics des d’allò que afirmen i des de la seva coherencia interna, d’alguna forma deixant en un 
molt segon terme aspectes com l’autor, el context i la història de la ciència que acompanya aquest 
discurs determinat. Empra el terme arxiu però en un sentit molt específic sense relació directa amb 
la institució pública de l’arxiu .

- (1971), Nietzsche, la Genealogía de la Historia. Valencia: Pre-Textos, 1988
Reflexió de Foucault sobre el concepte de història, a partir de les tesis de Nietzsche, on defensa 
que la història sempre serà complexa i fragmentària, sense grans identitats úniques que expliquen 
la identitat col·lectiva basat en metadiscursos interessats. Diu que no podem reduir la historia a la 
memoria interessada del present,i hem d’assumir el caràcter concret, individualitzat i no reductible 
de cada individu respecte al devenir històric.

> FREUND, Gisèle
(1974). La fotografía como documento social. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
2001. Títol original: “Photographie et Societé”

Història de la fotografia des d’una perspectiva sociològica. Inclou un darrer i breu capítol sobre els 
fotoaficionats amb moltes dades d’inicis dels 70’ i alguna breu teoria del perquè del creixement del 
fenòmen.

> FUNDACION REINA SOFIA
(2014). Banco de Recuerdos [en línia] Disponible a www: http://bancoderecuer-
dos.cvirtual.org/ [consulta 10/12/2014]

Projecte vinculat a temes de la malaltia d’alzhéimer i que proposa salvar el records de la gent gran 
afectada per aquesta malaltia a través d’una plataforma virtual

> GÁLVEZ MOZO, Ana Ma; ARDEVOL PIERA, Elisenda; NÚÑEZ MOSTEO, Fran-
cesc; et al.
(2003, abril). Los espacios de interacción virtual como dispositivos sociotécnicos 
[en linia] (comuncicació presentada per al VII Congrès Nacional de Psicologia Soci-
al, Torremolinos, Màlaga, abril de 2003). Disponible a www: http://cv.uoc.edu/~-
grc0_000199_web/pagina_personal/Dispositivo.pdf [consulta 02/09/2010]

Comunicació sobre una investigació en curs sobre foros a internet. Planteja molt bé el concepte 
de “dispositivo sociotècnico” per superar la visió determinista de la tecnologia sobre la societat o a 
l’inravés i veure els dispositius tecnològics des de d’una dinàmica complementària entre influències 
tecnològiques i influències culturals i socials.

> GARCIA ANDÚJAR, Daniel
- (2007). Postcapital, Archive 1989-2001 [en línia]. Disponible en www: http://
www.postcapital.org/  [consulta 18/12/2010]

pàgina web vinculada a un projecte artistic de García Andujar que reflexiona sobre els canvis 
socials i culturals del Postcapitalisme vinculats a la informació i la tecnologia, i on els grans 
contenidors d’informació, tenen un paper clau (presentat també en conferència a Cal Massó, 
Reus, 17/12/2010)

 www: http://bancoderecuerdos.cvirtual.org/
 www: http://bancoderecuerdos.cvirtual.org/
http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/Dispositivo.pdf
http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/Dispositivo.pdf
www: http://www.postcapital.org/
www: http://www.postcapital.org/
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- (2007). Technologies to the people (access to technology is a human right) [en 
línia].  Disponible en www: http://tttp.org/index.php?option=com_frontpage&I-
temid=1 [consulta 18/12/2010]

Web on García Andújar diposita diversos articles relacionats amb temes de democràcia i internet i 
tecnologia.

> GAUTHIER, Guy
(1982). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid: Cátedra, 3ª ed. 1996

Llibre de teoria de la imatge, planteja models d’anàlisi basicament influeciats per la semiòtica i  
l’estructuralisme.

> GETTY MUSEUM (LOS ANGELES)
(2004), Close to Home: An American Album [exposició] [en línia] (a The J. Paul 
Getty Museum/ Museum Home/ Past Exhibitions / Close to Home: An Ameri-
can Album). Disponible a www: http://www.getty.edu/art/exhibitions/close_to_
home/highlights.html [24/08/2011] 

Nou exemple d’exposició que pretenia mostrar la història de la foto domèstica americana, amb 
imatges descontextualitzades del seus propietaris, i recollides per artistes i col·leccionistes moguts 
pels seus gustos (particulars), tot i que el conjunt d’imatges tracta de ser força representatiu del 
que són les imatges domèstiques, presentant retrats atractius però no insòlits dins dels gènere de la 
fotografia domèstica.

> GIRALT, Esteve
(2011, 26 de gener) Tarragona en la memoria (una exposición de 1.200 fotos viaja 
por los recuerdos familiares de tarraconenses anónimos) (a La Vanguardia, núm 
46.443. Suplement Vivir p. 6)  [en linia] Disponible a www: http://hemeroteca.
lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.html  [consulta 
01/02/2012]

Article de premsa sobre els continguts de l’exposició i del web vinculats al projecte “Capsa de 
Sabates” de Tarragona.

> GÓMEZ CRUZ, Edgar
- (2007). Comunicación Mediada por Computadora: algunos comentarios desde 
la lectura de la obra de Foucault [en línia]. (a La Siega XX, Número 12. Febrer 
2007   Disponible a www: http://www.lasiega.org/index.php?title=Comunica-
ci%C3%B3n_Mediada_por_Computadora:_algunos_comentarios_desde_la_
lectura_de_la_obra_de_Foucault. [consulta: 19/08/2010]  

analitza aspectes de la identitat personal lligada a internet emprant categories i idees de Foucault

- (2008). De la ‘cultura Kodak’ a la ‘cultura Flickr’: Prácticas de fotografía
digital en la vida cotidiana / proyecto de tesis [en línia]. Projecte de Tesi. Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya. Disponible a www:  http://fotologia.wikispaces.
com/file/view/Proyecto+tesis_Edgar+G%C3%B3mez.pdf [consulta 02/09/2010]

Projecte de tesi amb un objecte d’estudi amb relacions amb el nostre. Es centra en les pràctiques 
fotogràfiques quotidianes en l’era digital, per tant és una aproximació més a les pràctiques que 
a l’objecte fotogràfic en si. La formació del doctorand està relacionada amb la sociologia i la 
comunicació (no tant amb la teoria de la imatge i la fotografia). 

 http://tttp.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 http://tttp.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/close_to_home/highlights.html 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/close_to_home/highlights.html 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.html
www: http://www.lasiega.org/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_Mediada_por_Computadora:_algunos_comen
www: http://www.lasiega.org/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_Mediada_por_Computadora:_algunos_comen
www: http://www.lasiega.org/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_Mediada_por_Computadora:_algunos_comen
http://fotologia.wikispaces.com/file/view/Proyecto+tesis_Edgar+G%C3%B3mez.pdf 
http://fotologia.wikispaces.com/file/view/Proyecto+tesis_Edgar+G%C3%B3mez.pdf 
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- (2012). De la Cultura Kodak a la imagen en red (Una etnografía sobre fotogra-
fía digital). Barcelona: UOC. Press

Publicació de la tesi doctoral de Edgar Gómez on utilitza la metodologia de l’etnografia visual i 
l¡observació participant per analitzar els nous aficionats a la fotografia digital que comparteixen 
la seva afició a través de plataformes d’internet com flickr, una forma de mutació dels devots a la 
fotografia ja estudiats per Bourdieu als anys 1960’ .

> GÓMEZ ISLA, José
(2014). Territorio archivo, tiempo archivo. La imagen “proyectiva” del pa-
sado como discurso polisémico y polifónico.  [en línia] Pendent de publica-
ció impresa León: Fundación Cerezales Antonino y Cinia  Disponible a www: 
http://issuu.com/antoninoycinia/docs/8._territorio_archivo___tiempo_arc-
h/1?e=10858847/8525975 [consulta 14/08/2014]

Article d’aquest especialista de la Universidad de Salamanca en fotografia domèstica sobre el 
projecte “Territorio Archivo”, en el qual analitza amb detall les diverses implicacions conceptuals 
del projecte (en tant que arxiu sociològic però sobre tot multifacètic amb una aproximació poètica 
important i destacant la recerca d’un identitat col·lectiva de la comarca a partir d’uns documents 
privats inicialment dispersos per la comarca). També s’anlitaza l’aproximació a la fotografia 
domèstica, en general, per part de la societat contemporània.

> GREATER MANCHESTER COUNTY RECORD OFFICE
(sd.) Greater Manchester County Record Office (with Manchester Archives) 
[en línia] Disponible a www: http://www.gmcro.co.uk/index.html [consulta 
14/08/2011]

Pàgina web de l’arxiu de Manchester que conté un fons de més de 80.000 imatges procedents 
d’un projecte de recerca del Manchester Studies, realitzat al 1975, que pretenia registrar la 
memòria de les classes obreres d’aquest territori i que va recòrre a copiar i documentar fotografies 
dels àlbums familiars d’aquestes families obreres, amb imatges bàsicament del període 1890-1939. 
Es van entrevistar als informants per a contextualitzar els documents. Les imatges estan arxivades 
amb paraules clau però, sobre tot, mantenint la integritat de l’arxiu sencer cedit per cada família o 
informant.

> GRILLO, Sergio; CABANZO, Francisco
(2011). Memoria Perduta, Memoria Ritrovata (scavo del ipogeo de piazza cate-
drale). [Documental editat en DVD], Foggia, Italia: Fondazione Banca del Monte 
(et al). [informació en linea disponible a www: http://franciscocabanzo.blogspot.
com/2011/01/documentario-memoria-perduta-memoria.html ; http://vimeo.
com/18364184] [consulta 27/06/2011] 

Documental que té elements de ficció, també, que reflexiona sobre el valor i contingut de la 
memòria, entesa com una forma de reviure el passat en el present. Amb el pretext de fer una 
excavació arqueològica a la ciutat de Foggia, s’interessen en com els ciutadans parlen del valor de 
passat i reviuen episodis del passat personal i col·lectiu de la ciutat. Documental va ser presentat a 
Tarragona  per  Francisco Cabanzo dins del Festival “Ciutats Creatives” el 5/06/2011 a Tarragona.

> GROSSBERG, Lawrance
(2009). El Corazón de los Estudios Culturales: Contextualidad, Construccionismo 
y Complejidad (a Tabula Rasa, Núm.10, Enero-Junio 2009, pp. 13-48)

Article que explica els elements claus dels Estudis Culturals, centrat en l’estudi de les pràctiques 
culturals, sempre dins d’un context -al qual se li dóna un gran protagonisme- i des d’una 
perspectiva crítica i multidisciplinar. Interessant com una aproximació filosòfica i crítica als Estudis 
Culturals.

http://issuu.com/antoninoycinia/docs/8._territorio_archivo___tiempo_arch/1?e=10858847/8525975 
http://issuu.com/antoninoycinia/docs/8._territorio_archivo___tiempo_arch/1?e=10858847/8525975 
http://www.gmcro.co.uk/index.html
 http://franciscocabanzo.blogspot.com/2011/01/documentario-memoria-perduta-memoria.html
 http://franciscocabanzo.blogspot.com/2011/01/documentario-memoria-perduta-memoria.html
http://vimeo.com/18364184
http://vimeo.com/18364184
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> GUASCH, Anna Maria
- (2005). Los Lugares de la Memoria: El Arte de Archivar y Recordar (a Pas-
satges del S. XX, núm. 5., pp. 157-183) Disponible a www: http://www.raco.cat/
index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454  [consulta 25/06/2015]

Article que es pot considerar un treball seminal de la futura publicació al 2011 de “Arte y Archivo” 
de la mateixa autora. Analitza el concepte d’arxiu –i de la memòria- en l’art contemporani, des de 
les perspectives teòriques –principalment de Foucault- a les pràctiques artístiques de tot el S. XX 
(de August Sander i altres artistes de les avantguardes històriques a artistes més recents com Th. 
Ruff o Feldman, On Kawara, Boltanski...).

- (2010). Anna Maria Guasch (curriculum vitae / docencia I+D/...). [en lí-
nia]. Disponible a www: http://annamariaguasch.net/pags/detalle.php?i-
d=494&ap=31&pag=3 [consulta 22/11/2010]

Bloc/web personal d’aquesta doctora del dep.de història de l’art de la Universitat de Barcelona. 
Especial interés en la seva línia d’investigació sobre el concepte d’arxiu, on referencia les tesis 
doctorals que dirigeix en aquest àmbit i els grups de recerca amb els que està en contacte.

- (2011). Arte y Archivo, 1920-2010 (genealogías, tipologías y discontinuidades). 
Madrid: Akal

Extens estudi sobre l’art vinculat al paradigma d’arxiu al llarg del S. XX, permet també conéixer els 
grans referents de pensament que han anat tractant del tema de l’arxiu i del paradigma d’arxiu dins 
de la societat contemporània, distinguint entre el arxiu arcòntic del S. XIX i l’arxiu més immaterial i 
dinàmic del món digital postmodern.

- (2011b). Global Art Archive (–projecte web del departament d’Història de l’Art 
de la Universitat de Barcelona-). [en línea] Disponible a www: http://globalartarc-
hive.com/es/ [consulta 25/06/2015]

Projecte web impulsat per la Dra. Anna Maria Guasch on es dona visibilitat al grup de recerca  
“Grupo de Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era global: Nuevas metodologías, 
conceptos y enfoques analíticos”. En les recerques d’aquest grup sobre història de l’art 
contemporani la noció d’arxiu és un concepte clau. El web conté articles de gran interès.

- (2011c?) . The epistemology of the other. For a cartography of memory and 
otherness [en línia] Disponible a www: http://globalartarchive.com/wp-content/
uploads/2012/02/AnnaMariaGuasch_The-Epistemology-of-the-other.pdf [con-
sulta 25/06/2015]

Article on conceptualitza el concepte d’”altre” en relació a la memòria i la dicotomia global/local 
en el pensament i en l’art contemporani.

> GUERRA, Carles
(2010, 2 de juny). El archivo como acto de estado. (a Cultura/s La Vanguardia, 
num. 415) (pp. 2-3)

Article de premsa interessant sobre el debat de la importància de la fotografia com a patrimoni 
col·lectiu

> GUERRERO, Manuel
(2010, 2 de juny). Espacios para la fotografía: El lugar del archivo. (a Cultura/s La 
Vanguardia, num. 415) (pp. 4-5)

Reflexió sobre l’estat de la qüestió de la conservació del patrimoni fotogràfic a Catalunya, 
comentant els diversos arxius i museus que custodien col·leccions. Planteja la proposta que Centre 
Nacional de la Imatge (a Catalunya) per gestionar unificadament el patrimoni fotogràfic.

http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454 
http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454 
www: http://annamariaguasch.net/pags/detalle.php?id=494&ap=31&pag=3 
www: http://annamariaguasch.net/pags/detalle.php?id=494&ap=31&pag=3 
 http://globalartarchive.com/es/
 http://globalartarchive.com/es/
http://globalartarchive.com/wp-content/uploads/2012/02/AnnaMariaGuasch_The-Epistemology-of-the-other
http://globalartarchive.com/wp-content/uploads/2012/02/AnnaMariaGuasch_The-Epistemology-of-the-other
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> HARPER, Douglas
(2002). Talking about pictures: a case for photo elicitation [en línia] (a Visual 
Studies, Vol. 17, No. 1, 2002) (pp. 13-26) Disponible a www: http://www.nyu.edu/
classes/bkg/methods/harper.pdf [consulta 11/09/2010] 

article breu i fonamental per entendre la fotoelicitació

 
> HARVEY, David
(1990). La condición de la posmodernidad (investigación sobre los orígenes del 
cambio cultural). Buenos Aires: Amorrortu, 1998

Panorama general de la postmodernitat, confrontada amb el concepte de modernitat, atenent a 
camps com l’arquitectura, l’art, l’economia, la dimensió de temps i espai des del Renaixement, etc. 
Útil per circumscriure l’arxiu com institució de saber característica de la postmodernitat.

> HERMOSILLA, Daniela
(2012). La memoria y la práctica artística: hacia un estado de la cuestión. [en 
línia] Disponible a www: http://www.danielahermosilla.com/texts/la-memo-
ria-y-la-pr%C3%A1ctica-art%C3%ADstica-contempor%C3%A1nea-hacia-un-esta-
do-de-la-cuesti%C3%B3n-2012-spanish-text/  [consulta 25/06/2015]

Article que forma part d’un projecte de tesi doctoral sota el títol “Estrategias de representación 
visual de la memoria en el arte contemporáneo” dins del Grup de Recerca dirigit per la Dr. Ana 
Maria Guasch. L’article fa una anàlisi de la conceptualització de la memòria en textos ja publicats 
relacionats amb pràctiques artístiques contemporànies, com ara els textos de M. Hirsch.

> HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis;
(2013).  Sobre la constitución de la memoria social. Hacia una valoración de do-
cumentos postmoderna. (Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 
y 8 de noviembre 2013). Disponible a www:  https://archivofsierrapambley.files.
wordpress.com/2014/02/luis_hernandez.pdf [consulta 29/08/2015]

Article en què s’analitza les conseqüències conceptuals i pràctiques del pensament postmodern 
sobre el treball dels arxivers actuals. D’alguna manera planteja el repte de com ser arxiver en 
l’època del “paradigma d’arxiu”, quan es qüestiona l’arxiu com a lloc on s’exerceix un poder sobre 
els documents i la seva tria i s’exigeix que l’arxiu s’obri a totes les narratives i a tots els documents, 
no únicament els que representen instàncies tradicional de poder polític i econòmic. Es proposa 
la “macrovaloració” dels documents, en comptes de la selecció i valoració tradicional, com a 
resposta metodològica als requeriments postmodern sobre l’arxiu.

> HIRSCH, Marianne (ed)
- (1999). The familial gaze. Dartmuth College, Hanover, New England (EUA): Uni-
versity Press of New England

Nombrosos articles relacionats amb pràctiques artístiques relacionades amb la fotografia 
domèstica, demostra com a l’escena artística americà i europea hi ha un clar corrent de pràctica 
i reflexió en relació a la fotografia domèstica, moltes vegades relacionat amb posicionament dels 
estudis culturals

- (2008, primavera) The Generation of Postmemory (a Poetics Today, num. 29,1 
(pp 103-128) Disponible a www: http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/ge-
neration.pdf [consulta 8/11/2014]

Article sobre el concepte de postmemòria, com a memòria que conservem d’episodis de vida dels 
nostres avantpassats, en especial d’episodis traumàtics. Ho explica fonamentalment a partir de 
l’exemple de l’Holocaust, per exemple com la postmemòria de l’autor de “Maus” de Spiegelman

http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/harper.pdf 
http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/harper.pdf 
http://www.danielahermosilla.com/texts/la-memoria-y-la-pr%C3%A1ctica-art%C3%ADstica-contempor%C3%A1n
http://www.danielahermosilla.com/texts/la-memoria-y-la-pr%C3%A1ctica-art%C3%ADstica-contempor%C3%A1n
http://www.danielahermosilla.com/texts/la-memoria-y-la-pr%C3%A1ctica-art%C3%ADstica-contempor%C3%A1n
https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2014/02/luis_hernandez.pdf 
https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2014/02/luis_hernandez.pdf 
http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf
http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf
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> HISPANO, Andrés
- (2004, 22 de desembre). La nueva nostalgia. (a Cultura/s La Vanguardia, núm. 
131)  (pp. 2-3)

Article on reflexiona sobre la presència constant a la inconosfera contemporània d’imatges que 
evoquen dècades passades, especialment els anys 1950’ i 60’, i llança una sèrie d’hipòtesis 
per explicar el fenòmen (com ens es més fàcil reinventar que crear de nou, que som victimes 
d’un accés immediat als arxius del passat i que projectem les nostres utopies sobre les dècades 
passades).

- (2005, 9 de març). Paraíso plástico. (a Cultura/s La Vanguardia, núm. 142)  (pp. 
16-17)

Brevissim article al voltant de fotografies de Andrea Perez Hita  presentades com a obra artítistica 
però que formen part del que comunment considerem fotos domèstiques, tant pel tema com per 
l’estètica, molt en la línia de fotògrafs contemporanis  com Martin Parr.

- (2009, 14 de gener). Hacia el anarchivo. (a Cultura/s La Vanguardia, núm. 343)  
(pp. 2-3)

Article introductori molt interessant sobre la cultura d’arxiu en el món digital actual, i els perills 
i oportunitats que ofereix internet per la seva capacitat d’arxiu “il·limitada” i les transformacions 
culturals que això implica.

- (2011, 31 d’agost). Perder el álbum. (a Cultura/s La Vanguardia, núm. 480) (pp. 
2-3)

Breu article sobre la importància social que va tenir el gènere de l’album fotogràfic amateur i 
sobre com va influir en editors, fotògrafs i artistes a l’hora de generar les seves obres gràfiques 
professionals.

- (2011, 31 d’agost). La gran familia universal. (a Cultura/s La Vanguardia, núm. 
480) (p. 4)

Article molt interessant on revisa multiples webs i exposicions on es recuperen multituds de fotos 
familiars de desconeguts, fonamentalment des d’una perspectiva creativa i artística, ja sigui per la 
mirada que projectem ara sobre aquestes imatges errònees o casuals del passat, ja sigui per a la 
seva reutilització creativa. Reflexiona sobre que les fotos familiars en el futur no interessaran tan 
a les pròpies famílies sino als arqueòlegs de la intimitat aliena, que seran els que investigaran els 
discs durs de les famílies a la recerca de documents. Moltes referències a webs i publicacions.

> HOLLAND, Patricia
(2004). Picturing childhood (the myth of the child in popular imagery). London: 
I.B. Tauris & Co Ltd

Llibre interessant per il·lustrar l’aproximació dels Estudis Culturals a un àmbit determinat de la 
imatge, en aquest cas la representació de la infantesa, incloent també fotografies domèstiques però 
també imatges de premsa, etc.

> INSTITUTE OF TEXAN CULTURES
(sd.). Photo Archives: Institute of Texan Cultures. [en linia] Disponible a 
www: http://www.texancultures.com/library/photoArchives.html [consulta 
30/08/2010]

Exemple de web d’institució cultural que gaurda fotografies d’origen particular en el seu fons (a 
banda de fotos professionals). Tenen 3,5 milions de fotografies de Texas ben documentades, el 
criteri és territorial (Texas) i historicista (interessats en les més antigues). La fitxa no inclou relats de 
informants o altres documents de memòria en relació a fotografies domèstiques.

 http://www.texancultures.com/library/photoArchives.html
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> INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY (New York)
(2008). Archive Fever: uses of the Document in Contemporary Art. [en línia] 
(a International Center of Photography. Exhibitions. Past exhibitions)  Disponi-
ble a www: http://www.icp.org/museum/exhibitions/archive-fever-uses-docu-
ment-contemporary-art [consulta 25/08/2010]

Pàgina web en referència a una exposició  col·lectiva que molts crítics han considerat un dels grans 
referents que visualitzen l’interès dels artistes contemporanis -sobre tot fotògrafs- per les pràctiques 
d’arxiu, fent que l’obra d’art es conceptualitzi com un document. 

> INTERNATIONAL ORAL HISTORY ASSOCIATION
(sd.) International oral history association [en lína] Disponible a www: http://
www.iohanet.org/ [consulta 6/08/2013]

Web de l’associació de historiadors orals. Que dóna idea de la dimensió d’aquest moviment dins 
de la historiografia contemporània, vinculada a temes de memòria i identitats individuals i dels 
sense nom. Conté una relació extensa de webs locals arreu del món dedicades a la història oral.

> JEFFREY, Ian
(2008). Cómo leer la fotografía  (entender y disfrutar de los grandes fotógrafos, 
de Stieglitz a Doisneau). Barcelona: Electa / Random House Mondadori, 2009. 
Títol original: How to Read a Photograph  

Breu història de la fotografia organitzada a partir de comentaris crítics sobre fotògrafs concrets i les 
seves fotografies. Apareixen fotografies domèstiques molt interessants com ara fotografies fetes per 
soldats de la 1a i 2a Guerra Mundial que  fotografien el front com a memòria “personal”.

> KOLDO MITXELENA Kulturunea (Centre Cultural de la Diputació Foral de Gui-
puzkua
(2013). Historias incomparables (himnos, callejones y astillas) (exposició, del 
4 de juliol al 11 d’octubre de 2013) Disponible a www: kmk.gipuzkoakultura.net/
es/sala-de-exposiciones/exposiciones/1129-historias-incomparables [consulta 
25/07/2013]

Exposició presentada a Donostia que pren l’assetjament a la ciutat durant la Guerra del Francès 
com a pretext, des dels discursos artítsitcs, per posar en crisi el concepte d’història oficial i 
parlar de memòries i de múltiples veus possibles dins del relat històric; amb tot l’exposició es 
pot entendre com un exemple de cotramemòria per posar en crisi la versió tradicional que els 
francesos eren els dolents d’aquell moment històric.

 

> LA CALA EN IMATGES
(2010). La Cala en Imatges, grup de Facebook. [en línia] Disponible a www: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=107752125916024#!/group.php?gi-
d=107752125916024&v=wall [consulta 21/08/2010]

Grup de Facebook on s’apleguen lliurement imatges antigues relacionades amb el municipi de La 
Cala (Baix Ebre). A data 21/08/2010 compta amb 854 membres i 2712 fotos.

> LA VOZ 
(2011, 2 d’agost). Apple tiene más capital que el gobierno de Estados Unidos [en 
línia] (a La Voz, Noticias, 2 d’agost de 2011). Disponible a www: http://www.lavoz.
com.ar/noticias/tecnologia/apple-tiene-mas-capital-que-gobierno-estados-uni-
dos

Notícia que ens ha interessat per evidenciar el prestigi social de determinades marques comercials 

http://www.icp.org/museum/exhibitions/archive-fever-uses-document-contemporary-art 
http://www.icp.org/museum/exhibitions/archive-fever-uses-document-contemporary-art 
www: http://www.iohanet.org/
www: http://www.iohanet.org/
http://kmk.gipuzkoakultura.net/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/1129-historias-incomparables
http://kmk.gipuzkoakultura.net/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/1129-historias-incomparables
http://www.facebook.com/group.php?gid=107752125916024#!/group.php?gid=107752125916024&v=wall 
http://www.facebook.com/group.php?gid=107752125916024#!/group.php?gid=107752125916024&v=wall 
http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/apple-tiene-mas-capital-que-gobierno-estados-unidos
http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/apple-tiene-mas-capital-que-gobierno-estados-unidos
http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/apple-tiene-mas-capital-que-gobierno-estados-unidos
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vinculades a internet, per sobre del prestigi de les institucions públiques tradicionals.

> LAERMANS, Rudi; GIELE, Pascal
(2007, abril). The archive of the digital an-archive [en línia] (a Image & Nar-
rative: online magazine of the visual narrative núm. 17 / The Digital Archive) 
Disponible a www: http://www.imageandnarrative.be/inarchive/digital_archive/
laermans_gielen.htm [consulta 17/09/2010]

Article que analitza el concepte d’arxiu digital (des de les teories de Ernst) i les reconsideracions 
que s’han de fer del concepte d’arxiu des de Foucault, quan aquest autor reconsidera el concepte 
d’arxiu des d’una perspectiva epistemològica, relacionada bàsicament “la llei que articula els 
enunciats”, proposant que aquesta lectura de l’arxiu s’adapta millor al contingut de les bases de 
dades i arxius digitals actuals.

> LAVABRE, Marie Claire
(2006). Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos. a Aróstegui, 
Julio; Godicheau, François (eds.) (2006). Guerra Civil (mito y memoria). Madrid: 
Marcial Pons Ediciones de Historia

Defineix memòria com a present del passat i defensa que és objecte de la sociologia. Parla 
dels conflictes respecte la memòria, sobre tot, la memòria col·lectiva. Aborda els usos de la 
memòria a partir de la triple distinció proposada per Nietszche de Història Monumental, Història 
Tradicionalista i Història Crítica.

> LEVITT, Laura (ed).
(2003). Family Photography and Jewish Identity. [en línia] (a S&F on line, The 
Scholar and Feminist on line, published The Barnard Center for Research on Wo-
men, Volumen 1, Number 3) Disponible a www: http://www.barnard.edu/sfon-
line/cf/aboutis.htm [consulta 01/05/2011]  http://sfonline.barnard.edu/cf/index.
htm [consulta 14/08/2014]

Revista sobre temes de gènere femení, fotografia familiar i la condició ètnica jueva, especialment 
interessant l’aportació de Michelle Citron “Jewish looks” que és una petita base de dades 
programada en flash  a partir de les fotos i els relats de l’àlbum familiar de l’autora.

> LÉVY, Pierre
(1997). Cibercultura (la cultura en la sociedad digital). Rubí (Barcelona): Anthro-
pos Editorial, 2007. (Títol original: Cyberculture. Rapport au Conseil de l’Europe 
dans le cadre du Project ‘Nouvelles technologies: coopération culturelle et com-
munication).

Assaig clàssic de l’anàlisi dels canvis culturals operats a partir  d’internet escrit al 1997. Defensa 
clarament que els fenòmens tecnològics no comporten canvis fora dels condicionaments culturals 
que els emmarquen.

> LIMON, Raúl
(2013, 18 de gener) El àlbum familiar como formato artístico. [en línia] (a El 
Pais, 18 de gener de 2013). Disponible a  www: http://cultura.elpais.com/cultu-
ra/2013/01/17/actualidad/1358 [accés restringit] [consulta 21-01-13]

Article de premsa sobre l’exposició comissariada per Núria Enguita per al programa Visiona de 
la Diputació de Osca. L’exposició recull obra de diversos artistes visuals que han recorregut a 

fotografies d’àlbum familiar per a desenvolupar la seva pròpia creació.

http://www.imageandnarrative.be/inarchive/digital_archive/laermans_gielen.htm
http://www.imageandnarrative.be/inarchive/digital_archive/laermans_gielen.htm
a www: http://www.barnard.edu/sfonline/cf/aboutis.htm
a www: http://www.barnard.edu/sfonline/cf/aboutis.htm
http://sfonline.barnard.edu/cf/index.htm
http://sfonline.barnard.edu/cf/index.htm
 www: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/17/actualidad/1358 
 www: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/17/actualidad/1358 
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> LINKMAN, Audrey; WILLIAMS, Bill 
(1979) Recovering the People’s Past: the archive rescue programme of Manches-
ter Studies (a History Workshop Journal, Volume 8, Issue 1 pp. 111-128)

Article on els seus promotors expliquen el projecte iniciat al 1974 a Manchester on es proposen 
recuperar documents de les classes treballadores per a l’arxiu, destacant la fotografia familiar com 
a principal document a rescatar, i com van fer exposicions, campanyes de recollida, anuncis etc 
per animar a les classes obreres a cedir aquests documents i posar-los en valor.

> LINKMAN, Audrey; MANCHESTER STUDIES
(juliol-agost, 1980). Manchester Studies Archive (a Creative Camera, July/Au-
gust. Special issue for “Salford 80”)

Breu article sobre el projecte del Manchester Studies Archive, amb força il·lustracions de les fotos 
d’inicis del S.XX recollides entre les classes treballadores, adjuntant la informació històrica de què 
es disposava en relació a aquestes fotos

> LINKMAN, Audrey
(1981) The Manchester Studies Archive Retrieval Project (a Journal of the Society 
of Archivists, Volume 6, Issue 7, pp. 414-422)

Article on s’explica el projecte de recerca de documents vinculats a les classes treballadores de 
Manchester, analitzant sobre tot les campanyes de recollida dels documents (fotografies familiars 
incloses), les seves estratègies i èxits. Es una posta en valor de la documentació que generen les 
classes treballadores tant pels arxivers com per als membres d’aquest grup social.

> LINKMAN, Audrey; WARHURST, Caroline; MANCHESTER STUDIES
(c 1982) Family albums (exhibition selected, designed, and mounted by Caroline 
Warhurst ; photographic reproduction by Christine Stephens ; text by Audrey 
Linkman and Caroline Warhurst ; organised by Manchester Studies, Manchester 
Polytechnic). Manchester : Manchester Studies, Manchester Polytechnic

Catàleg d’una de les exposicions vinculades al projecte del Manchester Studies amb Albums 
Familiars de Classes Treballadores  de la ciutat

> LISTER, Martin (ed.)
(1995). Imagen fotográfica en la cultura digital. Barcelona: Paidós, 1997 

Recull d’assaigs sobre la fotografia en la cultura digital, especialment des d’una perspectiva dels 
Estudis Culturals. Ens ha interessat, en especial, l’article de Don Slater sobre fotografia domèstica i 
oci en l’era digital.

> LUCAS, Tamara
(2012, 17 de gener). [Entrevista] Wemories: Tu diario de recuerdos online (al Blog 
Mis apis por tus cookies: reflexiones insubtanciales de una pandilla 2.0.) [en línia]
Disponible a www: http://www.misapisportuscookies.com/2012/01/entrevis-
ta-wemories-diario-de-recuerdos-online/ [consulta 30/07/2015]

Entrevista als responsables del projecte empresarial “Wemories” que pretenia oferir diversos serveis 
relacionats amb la fotografia domèstica través d’internet (principalment impressió de les imatges 
presentades en caixes rigides, les fotografies portaven amb relats de records a la part posterior de 
la impressió. També oferien una xarxa social on guardar i publicar algunes d’aquestes imatges i 
records). El projecte actualment -2015- està tancat per manca d’èxit comercial en el projecte.

http://www.misapisportuscookies.com/2012/01/entrevista-wemories-diario-de-recuerdos-online/
http://www.misapisportuscookies.com/2012/01/entrevista-wemories-diario-de-recuerdos-online/
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> LLAMAS ALVAREZ, Zaida; PUENTE, Alfredo
(2014) Territorio archivo: construcción colectiva de la memoria de una comar-
ca, de lo cuantitativo a lo cualitativo, con criterios basados en la no ficción  [en 
línia] Pendent de publicació impresa León: Fundación Cerezales Antonino y Ci-
nia.  Disponible a wwww: http://issuu.com/antoninoycinia/docs/territorio_arc-
hivo_construccion_col_4893130158fce3/1?e=10858847/6772354  [consulta 
14/08/2014]

Article previst publicar a mitjans de 2014, relacionat amb el projecte Territorio Archivo a Lleó 
(Espanya), valorant les principals característiques del mateix. Els autors són personal de gestió i de 
direcció de al Fundació que ha impulsat el projecte.

> MAAS, Ellen
(1977). Foto-Album (sus años dorados: 1858-1920). Barcelona: Gustavo Gili, 1982 
(traducció al castellà de Manolo Laguillo)

Tractat de Història de la Fotografia sobre l’Album Fotogràfic al S. XIX i inicis del S. XX, tracta 
d’acumular el màxim d’informació històrica i tècnica sobre el fenòmen del retrat fotogràfic 
professional destinat al seu col·leccionisme privat a través del photo-àlbum. Molt centrat en 
aspectes tècnics i formals del retrat fotogràfic professional i dels seus formats de còpia i artefactes 
per al seu col·leccionisme. Breu capítol final sobre el sorgiment de la fotografia d’aficionat a finals 
del. S. XIX.

> MAKAROV, Vadim
(2001,2010). Vadim Makarov (personal blog). [en línia]. Disponible a www: 
http://www.vad1.com/photo/family-archive/ [consulta 30/08/2010]

Exemple de blog personal que conté fotos del seu album familiar heretat  (interessant, familia 
soviètica s.XX) i fotos domèstiques i personals d’ell mateix

> MARCE I PUIG, Francesc
(1983). Teoria y anàlisis de las imágenes. Barcelona: Ediciones de la Universidad 
de Barcelona

Manual general de teoria de la image, clàssic en la bibliografia d’autors espanyols dedicats a la 
Teoria de la Imatge.

> MARGALEF, Oriol
(2014, 24 de desembre) Jordi Piqué, director de l’Arxiu de Tarragona: “L’Arxiu 
és la casa de la memòria de Tarragona” [en línia] (a Tarragona Turisme  –Blog 
d’informació sobre Tarragona) Disponible a www: http://www.tarragonaturis-
me.cat/experience/2014/12/24/jordi-pique-director-de-larxiu-de-tarragona-lar-
xiu-es-la-casa-de-la-memoria-de-tarragona/ [consulta 20/07/2015]

Entrevista en un medi digital local a Jordi Piqué, director de l’arxiu històric de la ciutat de 
Tarragona, institució que acull el projecte “Capsa de Sabates”. En l’entrevista fa referència al terme 
memòria i també al projecte “Capsa de Sabates”, destacant que visualitza la ciutat de Tarragona 
com una ciutat d’acollida de diversos processos migratoris.

http://issuu.com/antoninoycinia/docs/territorio_archivo_construccion_col_4893130158fce3/1?e=10858847
http://issuu.com/antoninoycinia/docs/territorio_archivo_construccion_col_4893130158fce3/1?e=10858847
Disponible a www: http://www.vad1.com/photo/family-archive/
Disponible a www: http://www.vad1.com/photo/family-archive/
www: http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2014/12/24/jordi-pique-director-de-larxiu-de-tarrago
www: http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2014/12/24/jordi-pique-director-de-larxiu-de-tarrago
www: http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2014/12/24/jordi-pique-director-de-larxiu-de-tarrago
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> MARTI I BAIGET, Josep
(2008, abril). Fotografia i arxius a Tarragona. (a Artiga, Revista d’Art i Pensa-
ment Contemporani, núm. 5, abril, 2008) (p. 2) Disponible a www: http://www.
art-tarragona.com/artiga/Artiga_5.pdf [consulta 30/11/2010]

Breu article sobre lo dispersos que estan els fons locals de patrimoni fotogràfic de la província de 
Tarragona, barrejats entre arxius i museus.

> MARTORELL, Jordi; PORCAR, Lídia
(2008). Arxiu Virtual de Memòria Local de la Conca de Barberà i la Baixa Se-
garra. [en línia]. Disponible a  www: http://www.arxiuvirtual.cat/ [consulta 
18/12/2010] 

Projecte d’un arxiu i pàgina web que recull material divers -fotografies, videos, entrevistes sonores- 
al voltant de la memòria de les persones d’aquest territori rural, tractant d’integrar als nouvinguts al 
territori.

> MARZAL FELICI, José Javier
(2007). Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Madrid: Cá-
tedra

Manual de teoria de la imatge centrat en la imatge fotogràfica

> MAS, Carme
(2011, 25 de gener) Un gran àlbum col·lectiu amb més de dues-centes fotografies 
domèstiques (a Diari Mes Tarragona, núm. 1716 p. 3)

Article, amb il·lustracion

> MASSOT, Josep
- (2011, 26 de juliol). Identidad, yo soy mi Facebook (cómo las redes moldean la 
manera de ser) (a La Vanguardia, 26 de juliol de 2011) (pp. 30-31)

Article de premsa sobre la relació que estableixen els indidus actuals entre la seva identitat “real” i 
la seva identitat “on line” en les xarxes socials. Breus comentaris molt interessants, de perspectiva 
sociològica i antropològica, sobre la perspectiva actual de viure la identitat i les relacions socials, i 
la influència d’internet en tot plegat.

- (2012, 28 de març). La memoria histórica es un oxímoron (Francesc-Marc Àlva-
ro, que publica entre la mentida i l’oblit)  (a La Vanguardia, 28 de març de 2012) 
(p.33)

Entrevista a aquesta autor sobre la recent publicació d’un llibre on analitza la utilització interessada 
de la memòria i de la història per diverses ideologies i instàncies de poder.

 

> MEISLAS, Susan; et al.
(sd.). Aka Kurdistan [en línia]. Disponible a www: http://akakurdistan.com/
kurds/site/index.html  [consulta: 30/07/2010] 

Web que pretén ser l’arxiu de la memòria kurda, recull fotografies d’origen particular i anima als 
kurds a annexar les seves fotos d’album familiar

 http://www.art-tarragona.com/artiga/Artiga_5.pdf 
 http://www.art-tarragona.com/artiga/Artiga_5.pdf 
www: http://www.arxiuvirtual.cat
www: http://akakurdistan.com/kurds/site/index.html
www: http://akakurdistan.com/kurds/site/index.html
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> MESA, Blai; Laboratori Visual
(2010). E-PLEC Festival d’Arts Visuals, Tarragona; Memòria [en línia] Disponi-
ble a www: http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.plec_
memoria-mod.pdf [consulta 22/07/2015]

Memòria  relativa a un festival d’arts visuals que va tenir lloc a Tarragona al 2010, com a segona 
edició. En el festival, el 9 de novembre de 2010, jo mateix -Francesc Perramon- i Silvia Iturria 
vàrem presentar el projecte “Capsa de Sabates”, dins de l’activitat del festival que va portar per 
títol “Fotografia i Cinema Domèstics, de la Capsa a l’Arxiu”.

> MERLE, Daniel
- (2008, 27 d’abril). El mundo es una foto digital. [en línia] (a Daniel Merle, Blog) 
Disponible a www: http://fotodoc.multiply.com/journal/item/20/El_mundo_
es_una_foto_digital [consulta 30/08/2010]

Breu aportació sobre els canvis que la tecnologia digital provoca en els usos privats de la fotografia

 

- (2010, 28 de maig). Del album familiar al libro de la intimidad [en línia] (a Foto-
Doc: Taller de Fotografía Documental). Disponible a www: http://www.fotodoc.
com.ar/?p=47 [consulta 30/08/2010]

Article sobre fotografia d’album familiar i el seu pas a “libro de la intimidad” amb la revolució 
digital. Breu, aproximatiu només, però interessant.

> MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - FRANCE
(2011) Donation Jacques Henri Lartigue [en línia] Disponible a www: http://
www.lartigue.org/fr2/donation/index.html [consulta 6/08/2014]

Web institucional amb informació sobre el fons del fotògraf amateur-domèstic J.H. Lartigue donat 
per ell mateix a l’Estat Francès. El fotògraf ha estat considerat un artista de primer nivell per la 
historiografia de la fotografia des de la dècada de 1960’.

> MITCHELL, W.J.T.
(2002). Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. [en línia]. (a Estudios 
Visuales, Número 1. Novembre 2003)   Disponible a www: http://www.estudiosvi-
suales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf [consulta 21/08/2010]

Article d’un dels referents dels Estudis de Cultura Visual als EUA on planteja aspesctes claus 
d’aquesta aproximació disciplinar a les imatges i la visualitat.

> MOIGUER, Fernando
(2010, 27 de setembre). Las marcas y el rompecabezas de la identidad. [en línia] (a 
ForoAlfa, artículo, 264)  Disponible a www: http://foroalfa.org/es/articulo/264/
Las_marcas_y_el_rompecabezas_de_la_identidad [consulta 01/10/2010]

Breu article destinat a una revista de disseny i marketing, planteja un resum interessant del 
paper central de la identitat personal i la seva crisi en en món actual, aportant interpretacions 
sociològiques i historicistes.

www: http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.plec_memoria-mod.pdf 
www: http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.plec_memoria-mod.pdf 
 http://fotodoc.multiply.com/journal/item/20/El_mundo_es_una_foto_digital
 http://fotodoc.multiply.com/journal/item/20/El_mundo_es_una_foto_digital
 http://www.fotodoc.com.ar/?p=47 
 http://www.fotodoc.com.ar/?p=47 
www: http://www.lartigue.org/fr2/donation/index.html
www: http://www.lartigue.org/fr2/donation/index.html
 http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf 
 http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf 
http://foroalfa.org/es/articulo/264/Las_marcas_y_el_rompecabezas_de_la_identidad
http://foroalfa.org/es/articulo/264/Las_marcas_y_el_rompecabezas_de_la_identidad
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> MORAND, Sylvain 
(2008). Instants Anonymes. [en linia] (a Musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg / Exposition Temporel/ 04/04/2008-14/09/2008) Disponible a 
www:  http://www.musees.strasbourg.eu/sites_expos/INSTANTS_ANONYMES/
INSTANTS_INDEX.HTML [consulta 27/06/2011]

Exemple d’exposició en un museu d’art a partir d’una selecció de fotografies domèstiques 
procedents de ciutadans molt diversos, fotografies que es presenten descontextualitades de l’àlbum 
i els records/memòries personals als quals estava vinculada en el seu context domèstic original.

> MOREY, Miguel
(2006). El lugar de todos los lugares: consideraciones sobre el archivo. a Comuni-
dad de Madrid, Consejería de Cultura y Deportes (2006). XII Jornadas de Estudio 
de la Imagen en la Comunidad de Madrid (Registros imposibles: el Mal de Archi-
vo). Madrid: Comunidad de Madrid

Article que planteja molt clarament la conceptualització que s’ha fet de l’arxiu en la cultura 
contemporània, en oposició al concepte de biblioteca, prenent com a referències bàsiques 
Blanchot, Foucault -sobre tot- i Derrida

> MORRIS HAMBOURG, Maria; FINEMAN, Mia
(2000). Other pictures: vernacular Photographs from the Thomas Walther Collec-
tion [exposició] [en linia] (a The Metropolitan Museum of Art, NY. /past exhi-
bitions) Disponible a www: http://www.metmuseum.org/special/OtherPictures/
other_more.htm#museum [consulta 23/08/2011]

Web d’exposició en museu d’art dedicada a un fons de fotografies domèstiques donat al museu, 
cercant sobre tot artistes amagats entre els fotògrafs domèstics, és a dir, fotografies d’autors 
anònims que als seus àlbums familiars que tenen clares similituds amb les formes i continguts 
de les fotografies artístiques reconegudes pel museu, sobre tot en l’àmbit de la modernitat i 
l’avantguarda artística.

> MUÑOZ, Norian
(2014, 16 de novembre). TGN construye su gran àlbum familiar (el proyecto 
Capsa de Sabates 2.0.recoge las fotografías domésticas de los tarraconenses) (a 
Diari de Tarragona, 16 de novembre de 2014 pp.12-13)

Article de premsa local on es dóna compte de nou del projecte “Capsa de Sabates 2.0.”. 
Coincideix amb una nova etapa del projecte, on l’àrea municipal de comunicació tracta de donar 
nova vida al projecte treballant noves formes de recollir fotografies en especial a través de tallers 
amb avis en “telecentres informàtics” de la ciutat.

> NATIONAL GALLERY OF ART (USA)
(2007). The Art of the American Snapshot, 1888 – 1978: From the Collection of 
Robert E. Jackson [exposició] [en linia] (a The National Gallery of Art, Washin-
gton / Exhibitions) Disponible a www: http://www.nga.gov/exhibitions/snapsho-
tinfo.shtm [consulta 24/08/2011]

Web sobre exposició que planteja una primera història de la fotografia domèstica a EEUU, 
proposant periodes i continguts estètics i temàtics característics de cada període.

http://www.musees.strasbourg.eu/sites_expos/INSTANTS_ANONYMES/INSTANTS_INDEX.HTML 
http://www.musees.strasbourg.eu/sites_expos/INSTANTS_ANONYMES/INSTANTS_INDEX.HTML 
http://www.metmuseum.org/special/OtherPictures/other_more.htm#museum
http://www.metmuseum.org/special/OtherPictures/other_more.htm#museum
http://www.nga.gov/exhibitions/snapshotinfo.shtm 
http://www.nga.gov/exhibitions/snapshotinfo.shtm 
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> NAVAL, Carlos
(2012, 14 de març). La imagen como punto de partida (a Heraldo de Huesca, 14 
de març de 2012)

Article de premsa sobre el projecte VISIONA de la Diputació de Huesca, comissariat per Pedro 
Vicente, que vol impulsar la fotografia i activitats pedagògiques amb els ciutadans i ha escollit 
l’àlbum familiar com eix vetebrador de les primeres accions del projecte.

 > NAVARRO I SASTRE, Natàlia; PADRÓS I COSTA, Sílvia (eds.)
(2007). De retratistes a fotògrafs (cent anys d’imatges -II- El fons de l’arxiu 
d’imatges Emili Massanas i Burcet). Girona: Diputació de Girona (àrea de cultu-
ra). (catàleg exposició).

Catàleg exposició sobre un extens fons fotogràfic d’un professional de la fotografia gironí que 
permeté repassar la història de la fotografia i de la professió de fotògraf a partir d’aquest fons. 
Amplia selecció de fotografies domèstiques de la 1a meitat del S. XX i també de periodes més 
actuals

> NEWARK MUSEUM
(2008). Now is Then: Snapshots from the Maresca Collection [en línia] (a 
Newark Museum / Exhibitions / Previous/ Now is Then: Snapshots from the 
Maresca Collection February 13, 2008 — May 11, 2008 ). Disponible a  www: 
http://www.newarkmuseum.org/museum_default_page.aspx?id=3844 [consulta 
23/08/2011]

Exposició de fotografies domèstiques de la zona de Newark a partir de la donació d’un fons d’unes 
500 imatges donades per un col·leccionista interessat en seleccionar fot. domèstiques especialment 
interessants (no representatives del global de fotografies domèstiques en quant a continguts i 
formes expressives). La mostra tenia un apartat interactiu que demanava al public d’enviar les 
seves fotos domèstiques actuals en un compte de Flickr, en van rebre unes 522 imatges, de 83 
persones, sobre tot de valor pretesament artístic i la majoria pertanyien a unes poques persones 
col·laboradores en l’arxiu web.

> NEWHALL, Beaumont
(1982, 2001). Historia de la fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. 
Títol original: The History of Photography from 1839 to the Present (Completely 
Revised and Enlarged Edition)

Clàssic absolut en la històriografia de la fotografia. Ha estat el llibre de història de la fotografia més 
influent de dels anys 1950’ . El seu text inicial prové de ser el catàleg d’una exposició d’història de 
la fotografia al MOMA al 1937.

> NORA, Pierre
(1984), Entre Mémoire et Histoire: La problématique des lieux, XVIII- XIX. dins 
Les Lieux de Mémoire; 1: La République. París: Gallimard

Text fonamental en el debat de la memòria en el món contemporani, i en el desenvolupament d’un 
binomi que diferencia clarament memòria d’història.

> NOVAK, Lorie
(1996,2007). Collected Visions. Museum [en línia] (a NYU Center for Advanced 
Technology / Media Reseach Laboratory) Disponible a www: http://cvisions.

www: http://www.newarkmuseum.org/museum_default_page.aspx?id=3844
www: http://www.newarkmuseum.org/museum_default_page.aspx?id=3844
http://cvisions.nyu.edu/index.html
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nyu.edu/index.html [consulta 01/05/2011] http://cvisions.cat.nyu.edu/ [consulta 
14/08/2014]

Projecte web de 1996 que fou pioner en la creació de fons de públics a internet de fotografia 
domèstica. Provenia del creixement de les col·leccions de fotografia domèstica que Lorie Novak 
generava per a les seves instal·lacions i videos. El projecte té imatges més de 3000 imatges 
aportades per més de 300  persones.

> O’BRIEN, Michael
(2010) Mum’s Got To Sell The House [en línia] (a Photographies, 3: 2, pp. 189 — 
203) Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499613 [con-
sulta 20/02/2011]

Article que precedeix un projecte fotogràfic del mateix autor sobre la llar familiar que anava a 
ser venuda. Reflexiona sobre la relació entre memòria i fotografia, i entre memòria i llar. Parla de 
la llar i la fot. domèstica com a objecte nmònic  que conté memòria i determina, en el futur, els 
continguts de la nostra memòria.

> PABLOS PONS, Juan de
(2006). La visión disciplinar en el espacio de las tecnologías de la información y 
la comunicación. a Sancho Gil, Juana Ma (ed.). (2006). Tecnologías para trans-
formar la educación. Madrid: Akal / Universidad Internacional de Andalucia

Article interessant sobre la definició d’una disciplina científica, els modes d’investigació en 
ciències socials, alhora que debat amb precisió el sentit dels mots pluridisciplinar, interdisciplinar, 
transdiciplinar, etc.

> PÁJARO HUERTAS, David
(2002). La formulación de hipótesis (a Cinta de Moebio, Revista de Epistemología 
de Ciencias Sociales, FACSO, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile) 
Disponible a www: http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pajaro.
htm [consulta 02/07/2013] 

Article espistemològic de caràcter general sobre les condicions que de contenir una hipòtesi 
científica en el camp de les ciències socials, s’ha consultat per tal de corroborar que la nostra 
formulació s’ajusta, en lo mesura del possible, als criteris científics generals de la seva formulació

> PALMER, Daniel
 (2010) Emotional Archives: Online Photo Sharing and the Cultivation of the Self
[en línia]  (a Photographies, 3: 2, pp.155 — 171)  Disponible a www: http://dx.doi.
org/10.1080/17540763.2010.499623 [consulta 20/02/2011, consulta no gratuïta] 

Article sobre la web d’intercanvi de fotos “myMoment” que li permet fer tota una sèrie de 
reflexions molt intressants sobre la fotografia digital en general, sobre les pàgines web d’intercanvi 
de fotografies i relats biogràfics on line, així com sobre les condicions culturals que faciliten 
aquestes eines (desig d’autorealització, com les empreses transformen la nostra aproximació a les 
fotos i els media en quelcol emocional per evadir actituds crítiques etc.).

> PALMER, Magdalena; PÉREZ-HITA, Félix
(2011, 31 d’agost). (Imágenes íntimas) Las mujeres y los niños primero. (a Cultu-
ra/s La Vanguardia, núm. 480) (p. 5)

Article  que fa una reflexió sobre els continguts i funcions de la fotografia familiar i analitza, per 
exemple, la pulsió per fotografiar els nostres fills. Es centra sobre tot en el canvi que ha produït 
la tecnologia digital impulsant que els cronistes de la vida familiar no siguin ja els pares, sinó les 

http://cvisions.nyu.edu/index.html
http://cvisions.cat.nyu.edu/
http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499613
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pajaro.htm 
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pajaro.htm 
Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499623
Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499623
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mares i els fills

> PALOMARES, Azahara
(2011, 25 de gener). Una exposició espia els àlbums de fotos familiars (a El Punt, 
25/01/2011) Disponible a www: http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultu-
ra/19-cultura/361135-una-exposicio-espia [consulta 26/01/2011]

Article, amb il·lustracions fotogràfiques, en la premsa local sobre la presentació de l’exposició a 
Tarragona de l’exposició amb un recull de fotografies domèstiques amb el títol de “En capses de 
sabates, Històries domèstiques dels Tarragonins”.

> PARDILLA, José
(2012, 19 de desembre) El Serrallo en tres-centes pàgines [en línia] (a Fet a Tar-
ragona) Disponible a www: https://fetatarragona.wordpress.com/tag/serrallo/
page/2/ [consulta 10/07/2015] 

Post en un blog sobre la ciutat de Tarragona fent referència a l’acte de presentació de la publicació 
vinculada a l’exposició “El Serrallo ahir i avui”, on es fa ressò de les reaccions dels veïns del barri 
respecte a la seva col·laboració aportant fotografies per al projecte.

> PEREZ MUNDACA, José 
(1983). Qué es el mito. [en línia] (a Anthropologica, Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Universidad Católica Pontificia del Perú, Año I, núm. 1. 1983) 
Disponible a www: http://revistas.pucp.edu.pe/anthropologica/files/QUE%20
ES%20EL%20MITO%20-%20Jos%C3%A9%20P%C3%A9rez%20Mundaca%203.
pdf [consulta 04/07/2011]

Ens ha interessat bàsicament per trobar una referència de Levi-Strauss respecte als mites com 
estructures que es pensen a si mateixes, per fer una proposta “estructuralista” de la coherència 
dels àlbums familiars com estructures que també es pensarien a si mateixes.

 

> PERRAMON ZAPATERO, Francesc
- (2011). Capsa de Sabates 2.0. (Àlbum de fotografies familiar de Tarragona). 
[en línia] (a Ajuntament de Tarragona: Servei d’Arxiu i Documentació Municipal) 
Disponible a  www: http://capsadesabates.tarragona.cat/index.php/ [consulta 
02/02/2011]

Arxiu i pàgina web, ideada i coordinada per l’autor d’aquesta investigació per a l’Arxiu Històric 
de la ciutat de Tarragona. Aplega fotografies familiars i relats dels ciutadans de Tarragona, com a 
projecte que estudia i visualitza formes de conservació i difusió de fotografies familiars per part 
dels arxius públics.

- (2012, maig). El projecte “Capsa de Sabates 2.0” de prop.  (a Revista Kesse –his-
tòria, ciències socials i cultura al Camp de Tarragona/ Cercle d’Estudis Històrics 
i Socials Guillem d’Oliver-, núm. 46, pp. 6-11) Disponible a www: http://www.re-
vistakesse.com/index.php/kesse/article/view/80 [consulta 30/12/2014]

Article que va ser redactat com a complement de la pàgina web “Capsa de Sabates 2.0.”, per 
explicar els objectius i els aspectes metodològics fonamentals per la creació d’aquesta pàgina web 
i que posteriorment es va publicar en aquesta revista de recerca científica relacionada amb recerca 
i ciències socials al Camp de Tarragona, amb un número íntegrament dedicat a projectes culturals i 
d’investigació vinculats a internet i xarxes socials.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/361135-una-exposicio-espia
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/361135-una-exposicio-espia
 https://fetatarragona.wordpress.com/tag/serrallo/page/2/
 https://fetatarragona.wordpress.com/tag/serrallo/page/2/
http://://revistas.pucp.edu.pe/anthropologica/files/QUE%20ES%20EL%20MITO%20-%20Jos%C3%A9%20P%C3%A9rez%20Mun
http://://revistas.pucp.edu.pe/anthropologica/files/QUE%20ES%20EL%20MITO%20-%20Jos%C3%A9%20P%C3%A9rez%20Mun
http://://revistas.pucp.edu.pe/anthropologica/files/QUE%20ES%20EL%20MITO%20-%20Jos%C3%A9%20P%C3%A9rez%20Mun
 http://capsadesabates.tarragona.cat/index.php/
 http://www.revistakesse.com/index.php/kesse/article/view/80 
 http://www.revistakesse.com/index.php/kesse/article/view/80 
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(2012, novembre). Un cavall de troia? El museu d’art acull un arxiu de fotografia 
documental (a Nervi Òptic, núm 4,  Revista del Departament de Fotografia de l’EA-
DT, pp. 83-90) Disponible a www: http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadt//
media/upload/arxius/documents02/nervioptic_v04.pdf [consulta 15/07/2015]

Article a la Revista -sense periodicitat definida- del Departament de Fotografia de l’Escola de’Art 
i Disseny de Diputació a Tarragona, centre del qual sóc professor d’Història de la Fotografia. En 
l’article, a rel d’una exposició i unes jornades sobre un arxiu fotogràfic documental construit amb 
fotografies d’alumne de l’escola, analitzo el concepte d’arxiu i la seva relació amb el concepte de 
museu, entre d’altres temes.

- (2014). “Capsa de sabates”, una proposta metodològica i teòrica sobre Fotogra-
fia domèstica i memòria en l’arxiu”, comunicació núm. 108 al Congrés  “Arxius 
i Indústries Culturals” Consell Internacional d’Arxius (ICA.) Girona, del 11 al 15 
d’octubre de 2014. Disponible a www: http://www.girona.cat/web/ica2014/po-
nents/textos/id108.pdf [consulta 30/12/2014]

Text complet de la comunicació presentada a aquest congrés on repasso els aspectes claus de 
la investigació, en especial les tres classes d’arxius de fotografies domèstiques que proposa en 
aquesta investigació i la meva proposta metodològica a partir del projecte de Tarragona, així 
com les conclusions sobre la vinculació entre memòria, arxiu i fotografia domèstica, en una visió 
“foucaultiana” del dispositiu resultant creat amb aquesta metodologia.

> PINK, Sarah
(2001, 2007). Doing visual etnography (2nd Edition). London, Thousand Oaks 
(California): SAGE

Visió general de les metodologies i interessos de la Etnografia visual, des d’un enfoc molt proper als 
Estudis de Cultura Visual.

(2004). Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life. Oxford (Reg-
ne Unit), New York (USA): Berg

Ens ha interesssat aquest llibre per parlar de la frontera entre lo privat i lo públic i, com estableix 
una diferència molt significativa en la forma de pensar i viure la pols a la llar entre anglesos i 
espanyols, fruits de tradicions culturals distintes.

(sd.). Visualising etnography. [en línia] Disponible a www: http://www.lboro.
ac.uk/departments/ss/visualising_ethnography/ [consulta 15/09/2010]

Web creada per Sarah Pink, especialista en etnografia visual, on intenta ordenar articles, links, etc. 
per orientar als estudiants que s’introdueixen en la etnografia visual

> POIRIER, J.; CLAPIER-VALLADON, S.; RAYBAUT, P.
(1983). Les récits de vie (Théorie et practique). Paris: Presses Universitaires de 
France

Llibre molt centrat en la metodologia per recollir i analitzar “relats de vida”, entès com una matèria 
primera transdisciplinar en les ciències socials.

> POLICE, Valérie; et al.
(sd.). La Trocambulante (un fons de photographies de amateurs). [en linia] Dispo-
nible a www: http://www.trocambulante.com/index.php [consulta 27/06/2011]

Pàgina web gestionada per una fundació formada a partir d’un dissenyador gràfic que ofereix, 
a través d’internet, un fons de fotografies domèstiques -de persones no identificades i sense 
més informació que la pròpia imatge-  per a què (pagant una quantitat determinada) puguin 
descarregar-se i ser utilitzades per a qualsevol fi, essencialment per a il·lustrar aplicacions gràfiques 

http:////sae.altanet.org/houmuni/web/eadt//media/upload/arxius/documents02/nervioptic_v04.pdf 
http:////sae.altanet.org/houmuni/web/eadt//media/upload/arxius/documents02/nervioptic_v04.pdf 
 http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id108.pdf 
 http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id108.pdf 
http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/visualising_ethnography/ 
http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/visualising_ethnography/ 
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de tot tipus (cartells, tríptics, llibres...)

> POLLOCK, Griselda 
(2007). Encuentros en el museo feminista virtual (tiempo, espacio y el archivo). 
Madrid: Cátedra, 2010

He treballat la introducció al llibre on parla de les relacions entre teoria crítica (estudis Culturals) i 
semiòtica en el marc de la teoria feminista i fa referència a la categoria Benjaminiana de “el tiempo 
ahora” que llegeix totes les produccions culturals del passat des de la seva repercusió i significació 
en el present.

> PORT DE TARRAGONA
(2012). Notes de prensa: Exposició ‘El Serrallo, ahir i avui’ [en línea] Disponible a 
www: http://www.porttarragona.cat/ca/sala-de-premsa/notes-de-premsa/1444-
exposicio-el-serrallo-ahir-i-avui.html [consulta 10/07/2015]

Nota de premsa institucional sobre aquesta exposició amb fotografies domèstiques que hem 
comentat com exemple en la nostra investigació. Exemple d’un treball que utilitza la fotografia 
domèstica des d’una perspectiva patrimonial i referint-se a l’essència “en perill” d’un barri mariner. 
Molt allunyat de la nostra proposta metodològica a “Capsa de Sabates” relacionada amb les 
fotografies domèstiques com a documents de memòria, tot i que els dos projectes compartíem 
alguns informants i algunes imatges en els nostres respectius fons.

> POVEDANO FERRER, Rosa
(2009).  Història de vida dels objectes. Aportacions del mètode biogràfic als estu-
dis culturals del disseny: Història de vida de la batedora elèctrica de braç. [Tesi 
doctoral] Tarragona: Universitat Rovira i Virgili

Tesi doctoral vinculada als estudis biogràfics i la utilització de fonts orals com eines per als estudis 
de disseny. La tesi demostra que es poden recollir diversitat de històries de vida vinculades a 
objectes de disseny, en aquest cas, a la batedora elèctrica de braç.

> PRAT, Joan (ed.), Grup de Recerca Biogràfica
(2004). I això és la meva vida: relats biogràfics i societat. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura

Extens estudi sobre el relat de vida, estudiant la metodologia per al seu registre a través 
d’entrevistes, així com els seus continguts més significatius i repetitius segons determinats grups 
socials als quals pertany l’individu que l’elabora.

> PROST, Antoine; VINCENT, Gérard
(1987). Historia de la vida privada: tomo 9 / La vida privada en el Siglo XX. Ma-
drid: Taurus-Santillana

Primer volum (de 2) dedicat al S. XX d’aquesta immensa obra en 10 volums dedicat a fer una 
historia sociològica de la vida privada. Nosaltres més que treballar sobre el seu contingut aquesta 
obra permet visualitzar cap a quin camp específic de la sociologia i de la història social seria 
especialment útil un arxiu massiu de fotografies domèstiques i de relats de vida vinculats a 
aquestes imatges.

http://www.porttarragona.cat/ca/sala-de-premsa/notes-de-premsa/1444-exposicio-el-serrallo-ahir-i-avu
http://www.porttarragona.cat/ca/sala-de-premsa/notes-de-premsa/1444-exposicio-el-serrallo-ahir-i-avu
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> P.S.1 CONTEMPORARY ART CENTER
(2004). Hans-Peter Feldmann: 100 Years. [en línia] (a P.S.1. Contemporari Art 
Center / MOMA, Museum of Modern Art New York afiliate/  past exhibitions /2004) 
Disponible a www: http://ps1.org/exhibitions/view/83 [consulta 20/09/2010]

Exposició que presenta una exposició de Feldmann un dels artistes contemporanis claus en 
l’aplicació de l’arxiu a l’art, especialment les fotografies d’àmbit familiar
 

> RIBALTA, Jorge (ed.)
- (2005). Jo Spence: más allá de la imagen perfecta (fotografía, subjetividad, 
antagonismo). Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (catàleg ex-
posició)

Extens estudi sobre l’obra i la significació del treball d’aquesta fotògraf britànica que des d’un 
posicionament crític, proper als Estudis Culturals, va abordar les relacions de poder des de la 
seva condició de dona -en relació al gènere masculí-, de classe obrera -en relació a les classes 
dominants-, de pacient -respecte els professionals de la medicina-, d’Occidental -respecte el 
colonialisme- etc. Té un projecte específic en què deconstrueix el seu propi àlbum familiar on 
analitza les relacions de poder que simbolitzen aquestes imatges. Tant en aquest treball creatiu 
com a fotògrafa com en els seus treballs terapèutics de fototeràpia, la fotografia domèstica i els 
seus continguts simbòlics és reiteradament present.

- (2008). Arxiu Universal (la condició del document i la utopia fotogràfica moder-
na). Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (guia d’exposició)

Exposició que plantejava una revisió amplisima de la fotografia com a document, amb reculls 
amplis i molt ben seleccionats de tota la història de la fotografia i d’àmbits geogràfics molt diversos. 
Es plantejava la relació de la fotografia amb l’arxiu, i el propi dispositiu expositiu es regia sota el 
paradigma d’arxiu.

> RITCHER, Gerhard
(2015). Gerhard Richter [en línia] Disponible a www: https://www.gerhard-rich-
ter.com/en/ [consulta 24/06/2015]

Pàgina web “oficial” d’aquest artista alemany, en actiu des dels anys 1960’, que té diversos 
projectes vinculats a les pràctiques d’arxius, en alguns dels qual s’integren fotografies domèstiques, 
com a ara a “Atlas” (1962-2013).

> RODARI, Florian; d’ASTIER, Martine; HISPANO, Andrés
(2010). Un món flotant: fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986). Bar-
celona: Fundació “La Caixa” (catàleg exposició)

Exposició sobre aquest fotògraf domèstic francès que ha estat ampliament reconegut entre els 
autors de la història de la fotografia i en els circuïts artítics destacant singularment el valor artístic 
de les seves imatges. Textos del catàleg força interessant pel que respecta la fotografia domèstica, 
la seva naturalesa i usos. Les il·lustracions sovint reprodueixen les pàgines orginals de l’àlbum 
fotogràfic, per contextualitzar adequadament les fotografies.

> RODRIGUEZ, Fernando; VILANOVA, Cesc
(2011-13). Wemories [en línia] Disponible a www: http://www.wemories.com/ 
[consulta 10/10/2011 - 14/09/2014]

Projecte presentat a internet que proposava conservar les memòries personals a través d’imprimir 
una sèrie de fotografies domèstiques, acompanyades de relats, i situar-les en una caixa força 
suntuosa. També tenia una xarxa 2.0. on line relacionada amb aquests relats. El projecte va estar en 
actiu al 2011, fins el  2013 (s’entèn que es tanca per manca de viabilitat econòmica del projecte)

http://ps1.org/exhibitions/view/83
https://www.gerhard-richter.com/en/
https://www.gerhard-richter.com/en/
http://www.wemories.com/ 
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> RODRIGUEZ, Raúl; MORA, Kiko
(2002). Frankenstein y el cirujano plástico (una guía multimedia de semiótica de 
la publicidad). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante

Exemple de com la teoria de la imatge, i especialment la semiòtica, ha articulat models per a 
l’anàlisi de determinats gèneres de la imatge, en aquest cas la publicitat

> ROCA, Lourdes et al. / Laboratorio audiovisual de investigación social Instituto Mora
(2014). Tejedores de imágenes (propuestas metodológicas de investigación y ges-
tión del patrimonio fotográfico y audiovisual).México D.F.:Instituto de investiga-
cions Dr. José María Luis Mora

Llibre pensat com a manual universitari per estudiants d’antropologia i ciències socials que han 
d’integrar la fotografia i el vídeo com a eina de recerca social. Inclou consideracions conceptuals i 
metodològiques sobre l’arxiu, sobre com s’ha de plantejar una entrevista amb un informant, etc.

> ROSE, Gillian
- (2007). Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual 
materials. London, Thousand Oaks (California): SAGE, 2a edició

Text de referència sobre el treball de l’antropologia visual i la interpretació dels materials visuals 
amb una perspectiva propera als Estudis de Cultura Visual.

 
- (2010). Doing family photography (the domestic, the public and the politics of 
sentiment). Surrey (Regne Unit), Burlington (USA): Ashgate

Assaig dedicat integrament a la fotografia domèstica. La 1a part analitza les pràctiques amb 
fotos domèstiques d’una sèrie de mares joves, des d’una perspectiva de gènere, interessada en 
la construcció de la seva subjectivitat com a mares en relació al concepte d’espai domèstic. La 
2a part analitza com les fotos familiars entren a la premsa, en relació als atemptats terroristes 
del metro de londres. Confirma que tothom reconeix i descodifica el que es una foto familiar. 
Molt interessant com al final parla, en relació a Butler i Levinas, de què un retrat ens obliga a 
confrontar-nos amb l’altre i assumir la seva irrenunciable “otredad”, que tots ens semblen i alhora 
són diferents de forma irrreductible (interessant respecte a possibles interpretacions de la mirada 
de l’espectador en arxius de fotografies domèstiques com a documents de memòria, com ara el 
projecte web 2.0. de Tarragona)
.

- (sd). Prof. Gillian Rose, Professor of Cultural Geography. [en línia] (a The Open 
University, People, Staff Profile). Disponible a www: http://www.open.ac.uk/so-
cialsciences/staff/people-profile.php?name=Gillian_Rose [consulta 10/09/2010]

Web de presentació acadèmica de G. Rose on exposa les seves línies de investigació relacionades 
amb la cultura visual,  les relacions entre subjectivitats socials i les imatges, en especial les imatges 
domèstiques

> ROUSH, Paula
(2007, 23 d’abril). Found Photography: Joachim Schmid.  [en línia] (a London 
South Bank University, Digital Photography, Blog of BA in Digital Photography). 
Disponible a www: http://digitalphotographyblog.wordpress.com/category/joac-
him-schmid/ [consulta 22/08/2010]

Article introductori a una exposició sobre els treballs de Joachim Schimd amb fotografies 
domèstiques trobades, ben documentat.

 http://www.open.ac.uk/socialsciences/staff/people-profile.php?name=Gillian_Rose
 http://www.open.ac.uk/socialsciences/staff/people-profile.php?name=Gillian_Rose
 http://digitalphotographyblog.wordpress.com/category/joachim-schmid/
 http://digitalphotographyblog.wordpress.com/category/joachim-schmid/
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> RUIZ, B.
(2010, 5 de novembre). Tarragona recupera 600 fotografías antiguas sobre la 
ciudad (a Diari de Tarragona, núm. 8.467)  (P.52)

Article de premsa local sobre el procés de recollida pública de fotografies domèstiques per al 
projecte “Capsa de Sabates” a Tarragona.

> RUSSEL, David; WALKER, George (ed.)
(1979) Trafford Park 1896-1939 (a selection of photographs and recollections 
about líving in Trafford Park). Manchester (Regne Unit):  Manchester Studi-
es-Manchester Polytecnich

Treball d’història sobre una colònia industrial basat en fotografies –professionals i amateurs- 
col·leccionades per les famílies i pels relats de vida dels obrers, organitzats per temes i transcrits 
literalment.

> RUSSEL, Ruby
(2007, 12 de juliol) How to love photography (Ruby Russell reviews Erik Kes-
sels’s Loving Your Pictures at the Rencontres d’Arles photography festival). [en 
linia] (a The Telegraph). Disponible a www: http://www.telegraph.co.uk/cul-
ture/art/3666446/How-to-love-photography.html#disqus_thread  [consulta 
02/09/2011]  

Article de premsa molt ben redactat sobre l’exposició de Erik Kessel a Arles sobre fotografies 
trobades d’àlbum familiar. Consideracions interessants sobre el sentit de la nostra mirada sobre le 
fotos domèstiques de persones que a nosaltres ens resultes desconegudes.

> SÁNCHEZ MIRET, Cristina
(2012, 5 de feber). Apps (a La Vanguardia,  p. 29)

Breu article de difusió científica sobre les xarxes socials vistes des de la perspectiva d’una 
sociòloga.

>  SANDBYE, M. 
(2014). Looking at the Family Photo Album: A resumed theoretical discussion of 
why and how. (a Journal of Aesthetics and Culture, 2014(6).) Disponible a www: 
http://engerom.ku.dk/ansatte/?pure=files%2F128972453%2FMS_Family_pho-
to_albums_JAC_Dec._14.pdf [consulta 23/08/2015]

Article que revisa els principals estudis i aproximacions que hi hagut al voltant de la fotografia 
domèstica (des de la teoria fotogràfica als Estudis Culturals i a l’antropologia visual, des de 
Bourdieu, a Chalfen, Holland, Batchen, etc.). A partir d’una sèrie reduïda de tres Albums Familiars 
que pren com a casos d’estudi (àlbums enquadernats, en el sentit literal clàssic) analitza els 
diferents punts de vista d’estudi que es poden dur a terme.

> SCHMID, Joachim
- (2008). Currywurst actualizada (compartir fotos: puedes comerte una salchic-
ha y también captarla). a Fontcuberta, Joan (ed.) (2008). ¿Soñaran los androides 
con cámaras fotográficas?. Madrid: Ministerio de Cultura 

Article sobre els temes i usos més comuns de les fotografies que avui dia trobem a internet, fet 
per qualsevol persona comú. Es centra, per tant, en els continguts i significacions de la fotografia 

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3666446/How-to-love-photography.html#disqus_thread
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3666446/How-to-love-photography.html#disqus_thread
http://engerom.ku.dk/ansatte/?pure=files%2F128972453%2FMS_Family_photo_albums_JAC_Dec._14.pdf
http://engerom.ku.dk/ansatte/?pure=files%2F128972453%2FMS_Family_photo_albums_JAC_Dec._14.pdf
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domèstica en l’era digital.

- (sd.). Flickr: Galeria de Joachim.Schmid. [en línia]. Disponible a www: http://
www.flickr.com/photos/joachimschmid/ [consulta 21/08/2010]

Galeria d’imatges d’aquest fotògraf que treballa en la línia de la post-fotografia, creant a partir de 
fotografies ja existents, centrant-se en recontextualització de fotografies domèstiques trobades a 
internet i gestionades i presentades amb una lògica d’arxiu.

> SEGURA SORIANO, Isabel
- (2002). Dones de Sant Martí. Barcelona: Ajuntament de Barcelona

- (2010). Dones de les Corts (itineraris històrics). Barcelona: Ajuntament de Bar-
celona.

Conjunt de llibres que anat editant l’Ajuntament de Barcelona, un volum per cada barri de 
la ciutat, registrant les històries de vida de les dones de les dones del barri  i que il·lustra amb 
imatges, en part, procedents dels albums familiars d’aquestes mateixes dones. 

> SENNET, Richard
(1974,1976). El declive del hombre público. Barcelona: Ediciones península, 2002

Investigació de referència en història de la sociologia , aborda aspectes claus de la societat, la vida 
quotidiana i els valors socials entre els s. XVIII i XX., especialment l’escisió entre l’espai públic i 
l’espai privat que es desenvolupa en aquest període -inexistent abans del S.XVIII- i l’aparició de rols 
i conductes socials que eviten la comunició i l’extroversió en el domini públic, imposant el silenci a 
l’espai públic com una conducta adequada i escaient.

> SERPENTINE GALLERY
(sd.). Exhibitions, Christian Boltanski, Les archives du coeur, (The Heart Archive) 
10 July – 8 August 2010 [en línia]. Disponible a www: http://www.serpentinega-
llery.org/2010/07/christian_boltanskithe_heart_a.html [consulta 08/08/2012]

Web relacionada amb una exposició temporal de l’artista Christian Boltanski, de la qual ens han 
interessat afirmacions de l’artista -sobre la seva obra i el seu treball amb la fotografia i la memòria- 
que ens han resultat molt útils.

> SLATER, Don
(1995). La fotografía doméstica y la cultura digital. a Lister, Martin (ed.) (1995). 
Imagen fotográfica en la cultura digital. Barcelona: Paidós, 1997 (pp.173-195)

Article de gran interés per analitzar els usos de la fotografia domèstica i els canvis que sofria amb la 
introducció de la tecnologia digital ja al 1995, en referència a nous hàbits socials a l’entorn de l’oci 
i de la relació amb la fotografia domèstica i l’àlbum familiar.

> SOLER, Marc
(2012, 28 de setembre) L’ADN del Serrallo (a La Vanguardia-Tarragona) (pp.1-3)

Noticia que parla de l’exposició “El Serrallo, Ahir, avui” organitzada pel Port de Tarragona amb 
510 fotografies domèstiques del barri mariner del Serrallo. Algunes imatges són comunes amb 
el projecte Capsa de Sabates. El projecte serveix per legitimar la forta identitat d’aquest barri 
(excloent, d’alguna manera, d’aquesta identitat als nouvinguts)

 http://www.flickr.com/photos/joachimschmid
 http://www.flickr.com/photos/joachimschmid
http://www.serpentinegallery.org/2010/07/christian_boltanskithe_heart_a.html 
http://www.serpentinegallery.org/2010/07/christian_boltanskithe_heart_a.html 
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> SONTAG, Susan
(1973, 1977). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa, 1996

Assaig clàssic sobre teoria de la fotografia, d’ell hem extret diverses interpretacions sobre la 
naturalesa de l’objecte fotogràfic.

> SOUGEZ, Marie-Loup
(1996). Historia de la Fotografía. Barcelona: Càtedra

Llibre sintètic i organitzat que acuta com a manual de historia de la fotografia, el més clàssic de 
la bibliografia espanyola, mostra de la línia historiogràfica més extesa al respecte dels temes de 
la història de fotografia, entre ells, la irrupció de la fotografia d’aficionats a finals del S. XIX amb 
l’aparició de les càmeres Kodak.

> SUCKAER, Ingrid
(2013, 3 de març). Mónica Dower. Estética de la memòria (a La Jornada Sema-
nal, Domingo 3 de marzo de 2013 Num: 939)  Disponible a www: http://www.
jornada.unam.mx/2013/03/03/sem-ingrid.html [consullta 28/08/2015]

Article on aquesta crítica d’art, nascuda a Guatemala i que resideix a Mèxic, valora la trajectòria 
artística de l’artista Monica Dower (nascuda al Regne Unit i de nacionalitat Mexicana). Valora 
la seva trajectòria com a reivindicació de la memòria de les persones sense nom, apel·lant a 
Benjamin. Analitza amb detall l’exposició col·lectiva de ceràmica, on Mònica Dower va participar,  
al 2012 al Museu Franz Mayer de ciutat de Mèxic amb el títol “El 5 de Mayo de 1862, Talavera 
Contemporánea”. En la seva participació Mònica Dower utilitzava creativament la ceràmica de 
Talavera de Puebla (Mèxic) per donar forma a una sèrie de peces que pretenien recollir memòries 
de persones del S. XIX i fer-les arribar a l’espectador. En aquest cas les peces de ceràmica (creació 
de l’artista) mostren el nom i algunes frases d’un grup d’onze dones vinculades a la resistència 
mexicana contra la dominació francesa amb la voluntat de preservar les memòries d’aquestes 
dones. La crítica d’art Ingrid Suckaer parla de la recuperació de la memòria d’aquestes persones 
de les quals es poden trobar documents històrics. De fet -sota el nostre criteri- la crítica confon la 
recuperació de dades històriques d’una sèrie de persones humils amb la recuperació de la seva 
memòria, ja que el que es recupera és el seu nom i dades sobre la seva intervenció en la resistència 
mexicana, per tant és una qüestió de recuperació de coneixement històric sobre persones humils, 
fins aleshores “sense nom”, no de les memòries relatives a aquestes dones.

> TARRAGONA XXI
(2011, 24 de gener). La vida més íntima dels tarragonins, en imatges  [en línia] 
Disponible a www: http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tarra-
gonins-en-imatges/ [consulta 26/01/2011]

Notícia en aquest medi digital relativa a l’exposició “En Capses de Sabates, Històries domèstiques 
dels Tarragonins”.

> TELEVISIÓ DE CATALUNYA
- (2007).  (programes) Material Sensible (direcció i guió Josep Rovira). [en línia] 
Disponible a www: http://www.tv3.cat/materialsensible/ [consulta 22/08/2010]

Web de difusió d’un programa de TV3, actualment -2010- en reemisió, el qual difon filmacions 
domèstiques fetes amb certa antiguitat (anys 60/70’ endarrera) entrevistant el seus protagonistes.

- (2011). (Telenoticies/Comarques/Tarragona) notícia  “En Capses de Sabates”. 
[en línia] Disponible a www: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3333690 
[consulta 27/01/2011] 

Noticiari local televisiu, inclou un breu reportatge de 3 minuts sobre l’exposició “En Capses de 
Sabates, Històries domèstiques dels Tarragonins”

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/03/sem-ingrid.html 
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/03/sem-ingrid.html 
 http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tarragonins-en-imatges/
 http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tarragonins-en-imatges/
http://www.tv3.cat/materialsensible/
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3333690 
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- (2011)b. (programes) Viatge de Noces (Direcció Agusti Vila). [en línia] Dispo-
nible a www: http://www.tv3.cat/viatgedenoces/programa  http://www.tv3.cat/
videos/3605030/Tossa-de-Mar-1961 [consulta 05/07/2011]

Programa de TV3, amb diversos capítols, en què es pretèn narrar el viatge de noces d’una parella 
d’edat avançada. Es una forma d’evocar el seu relat de vida. Com a material documental s’exposen 
moltes fotos domèstiques, a banda d’altre material (fotos de premsa, documentals de l’època, 
entrevistes enregistrades ara, filmacions actuals dels llocs que van visitar). Es una forma d’evocar 
relats de vida, però també de parlar de l’evolució del territori i de la societat en aquest decurs del 
temps. Es centren molt en records llunyans (del viatge de noces), en l’evolució del territori (el titol 
de cada capitol es centra en el territori on viuen la parella) i en allò que fa possible una relació 
sentimental de llarga durada.

> THIS MOMENT
(2009). This moment [en línia] Disponible a www: http://my.thismoment.com 
[consulta 18/08/2011]

Pàgina web que preten donar un espai d’arxiu on line i un software perquè els usuaris unifiquin 
les seves fotografies domèstiques, videos, i narracions. Les poden intercanviar amb els seus amics 
a través de facebook i altres xarxes. Cada album passa a ser “un moment”. Posteriorment hem 
comprovat que la xarxa social ha deixat d’estar operativa i accessible a través d’internet.

> THOMPSON, Lanny
(1997). Género, familia y vida doméstica proletaria en la Ciudad de México, 1880-
1950 (estudio histórico y fotográfico). a Gonzalbo Aizpuru, Pilar (ed.) (1997). Gé-
nero, familia y mentalidades en América Latina. San Juan, Puerto Rico: Editorial 
de la Universidad de Puerto Rico (pp. 161-198)

Article força interessant en què es planteja una investigació sociològica sobre les dones al S. XIX  a 
Mèxic analitzant fotografies domèstiques com a eina d’anàlisi i documentació bàsica, contrastant-
les amb les fonts escrites del període. Fa un repas de diverses metodologies d’anàlisi de la 
fotografia, entre elles la metodologia semiòtica.

> UBIETO, José R. 
(2014, 14 de maig) El jo a cel obert (a Cultura/s La Vanguardia, num. 621) (p. 3)

Article de difusió científica de sociologia i psicologia social sobre els canvis de valors socials 
relacionats amb l’exbibició de la vida privada a internet.

> VALERO, Eloisa
- (2012) Fotografia i memòria, exercici de reconstrucció del nostre passat de for-
ma col·lectiva (a Fer visible l’invisible, blog d’educació artística a secundària i bat-
xillerat) [en línia] Disponible a www: http://fervisible.blogspot.com.es/2012/01/
fotografia-i-memoria.html [consulta 8/9/2014]

Blog de la professora d’educació visual i plàstica de l’Insitut d’Educació Secundària Martí Franques 
de Tarragona on exposa la seva experiència amb una alumnes en que van recollir fotografies 
antigues de les seves famílies i també van recollir els relats que les contextualitzaven. Es un projecte 
que parla obertament de treballar les memòries tot i que no renuncia també al valor de documents 
històrics de les imatges. Cita el projecte Capsa de Sabates com a referent.

- (2014, maig-juny) Fotografía y memoria (una reconstrucción colectiva de nues-
tro pasado) (a Aula de secundaria, num. 008)

Article publicat en premsa especialitazada en didàctica a educació secundària, sobre el projecte 
de Eloïsa Valero ja comentat en el seu blog, veure nota anterior.

http://www.tv3.cat/viatgedenoces/programa  http://www.tv3.cat/videos/3605030/Tossa-de-Mar-1961
http://www.tv3.cat/viatgedenoces/programa  http://www.tv3.cat/videos/3605030/Tossa-de-Mar-1961
http://my.thismoment.com 
http://fervisible.blogspot.com.es/2012/01/fotografia-i-memoria.html
http://fervisible.blogspot.com.es/2012/01/fotografia-i-memoria.html
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lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.html [consulta 
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familiar, i especialment la seva relació amb les pràctiques artístiques. El curs el dirigeix Pedro 
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php?gid=68097103403&v=wall&ref=search [consulta 21/08/2010]
https://www.facebook.com/tarragonantiga [consulta 14/08/2014]

Grup de facebook que exposa imatges antigues de Tarragona .Mescla postals, amb imatges 
domèstiques i fotografies d’objectes col·leccionables de tot tipus com ara cendrers i banderins 
de publicitat de Tarragona de més de 15/20 anys. En la data de consulta de 2010 tenia 1610 
membres i 3101 fotos

> VILLAFAÑE, Justo; MINGUEZ, Norberto
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Tractat acadèmic -manual universitari- que exposa els aspectes bàsics de la disciplina de la teoria 
de la imatge.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.html
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http://artemergent.cultura.gencat.cat/imatges/08/CeciliaVendrell.pdf
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> VISUAL DIALOGUES
(2010). Visual Dialogues (The Open University/ University of Hertfordshire). [en lí-
nia] Disponible a www: http://www.visualdialogues.co.uk/ [consulta 10/09/2010]

Lloc web que informa dels seminaris sobre cultura visual i temes de salut i desigualtat, promoguts 
per institucions acadèmiques britàniques al 2010 i 2111. Al gener de 2010 el primer seminari es va 
centrar en temes de fotografia.

 
> VIRILIO, Paul
(1996). El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, 1997

Conceptualització sociològica del món contemporani, molt crítica amb el progrés tecnològic, 
argumenta que el ciberespai farà perdre el cos en benefici d’un món virtual.

> WEMORIE
(sd.). Wemorie. [en línia] Disponible a www: https://www.wemories.com/home.
php [consulta 08/07/2012]

Pàgina web que bàsicament oferiex un servei d’impressió de bona qualitat de fotos domèstiques 
digitals presentades en una capsa molt cuidada i que revesteix el servei com una linia de la vida 
que et permetrà guardar la teva memòria de vida de forma adequada a través d’un regal elegant i 
únic. Ofereix un espai web on compartir algunes d’aquestes imatges i records en una xarxa social 
sobre fotografia domèstica i memòria. Posteriorment el projecte ha estat tancat, per manca d’èxit 
comercial i d’usuaris del projecte.

> WHITE, Hayden
(1987). The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representa-
tion. Baltimore: The Johns Hopkins University Press

Text que ens ha interessat perquè aborda la naturalesa de l’estructura narrativa sobre tot en relació 
a com construiexen els historiadors les seves interpretacions. Atès que el nostre estudi s’interessa 
pel concepte de memòria i la seva diferenciació del concepte d’història aquest és un debat 
rellevant. El text inclou també un capítol dedicat a l’anàlisi del tipus de discurs generat per M. 
Foucault, especialment centrat en el text “Arqueologia del saber”, un text també de referència a la 
nostra investigació.

> WILSON, Brent
(2003). Of Diagrams and Rhizomes: Visual Culture, Contemporary Art, and the 
Impossibility of Mapping the Content of Art Education (Studies in Art Education, 
a Journal of Issues and Research, 2003, 44(3), p. 214-229).

Article sobre teoria educacio visual, que a nosaltres ens ha servit per concretar el concepte de 
pensament rizomàtic de Deleuze i Guattari al qual es fa referència de forma detallada.

> ZAERA, Jorge P.
(2012, 14 de març) Visiona busca educar la “mirada crítica” a partir de la fotogra-
fia (a Diario del Alto Aragón, 14 de març de 2012)

Article de premsa sobre el projecte VISIONA de la Diputació de Huesca, comissariat per Pedro 
Vicente, que vol impulsar la fotografia i activitats pedagògiques amb els ciutadans i ha escollit 
l’àlbum familiar com eix vetebrador de les primeres accions del projecte.

http://www.visualdialogues.co.uk/
 https://www.wemories.com/home.php 
 https://www.wemories.com/home.php 
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USA Today, 22 d’octubre de 2007) Disponible a www: http://usatoday30.usatoday.
com/travel/destinations/2007-10-21-snapshots_N.htm [consulta 19/08/2015]

Article de premsa generalista comentant aquesta exposició de fotografies domèstiques a la 
National Gallery de Washington, destacant la novetat que la fotografia domèstica entri a les 
institucions museístiques i com això fa de totes les persones potencials artistes. 

> ZUNZUNEGUI, Santos
(1989). Pensar la imagen. Madrid: Catedra / Universidad del Pais Vasco

Tractat general de teoria de la imatge, clàssic en la bibliografia espanyola. Capítol específic dedicat 
a la fotografia com objecte d’estudi de la teoria de la imatge.

> ZYLINSKA, Joanna
(2010) On Bad Archives, Unruly Snappers and Liquid Photographs. [en línia] (a 
Photographies, 3:2, pp. 139 — 153). Disponible a www: http://dx.doi.org/10.1080
/17540763.2010.499608 [consulta 20/02/2011, accés no gratuït]

Article acadèmic sobre la condició de la fotografia i de l’arxiu en el món contemporani. Defineix la 
fotografia líquida i la necessitat cultural de trobar un ordre, sovint a través de l’arxiu i també de la 
idealització de la fotografia analògica que serveix per vehicular la nostra nostàlgia sobre un temps  
passat que suposem sòlid i ordenat. Analitza els codicionaments culturals de la fotografia líquida i 
del mal d’arxiu contemporani. S’interessa per les raons de l’ús de l’arxiu i la foto domèstica en l’art 
contemporani (a banda de en el món cultural en general).

http://usatoday30.usatoday.com/travel/destinations/2007-10-21-snapshots_N.htm
http://usatoday30.usatoday.com/travel/destinations/2007-10-21-snapshots_N.htm
 http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499608 
 http://dx.doi.org/10.1080/17540763.2010.499608 
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Relació documental de la difusió pública del projecte 
de fotografia domèstica a Tarragona

 (“En Capses de Sabates”)

- Difusió als mitjans de comunicació del procés de recollida i de 
preparació de l’Exposició “En Capses de Sabates, històries domèstiques dels 
Tarragonins” al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

> PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
(2010, 13 d’octubre) nota de premsa (“Capsa de Sabates: procés de recollida 
d’imatges), presentada en roda de premsa i tramesa a un ampli llistat de mit-
jans de comunicació  annex 2.1.

> DURAN, Aleix
(2010, 14 d’octubre). El Palau busca fotografies familiars per a una
Mostra (a El Punt, edición digital, 14/10/2010) Disponible a www: http://
www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-bus-
ca-foto  [consulta 26/01/2011]  annex 2.2.

> TARRAGONA RADIO
(13/10/2010) A la recerca de fotografies domèstiques de la Tarragona 
d’abans dels 80 . Disponible a www:  http://www.tarragonaradio.cat/noti-
cia/a_la_recerca_de_fotografies_domestiques_de_la_tarragona_dabans_
dels_80/14344 [consulta 24/08/2015]

> RUIZ, B.
(2010, 5 de novembre). Tarragona recupera 600 fotografías antiguas sobre la 
ciudad (a Diari de Tarragona, núm. 8.467)  (P.52)

> MESA, Blai; LABORATORI VISUAL
(2010, novembre) Presentació  projecte “Capsa de Sabates” en el Festival de 
Fotografia de Tarragona SCAN 201o, Jornada E-plec, 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/arts-visu-
als-i-exposicions/festival-scan/agenda/eplec-2/de-la-capsa-de-sabates-a-lar-
xiu.-fotografia-domestica-presentacions-de-projectes-i-debat   [consulta 
26/01/2011] http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.
plec_memoria-mod.pdf  [consulta 22/07/2015]

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/316086-el-palau-busca-foto 
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/a_la_recerca_de_fotografies_domestiques_de_la_tarragona_dabans
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/a_la_recerca_de_fotografies_domestiques_de_la_tarragona_dabans
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/a_la_recerca_de_fotografies_domestiques_de_la_tarragona_dabans
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/arts-visuals-i-exposicions/festival-scan/a
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/arts-visuals-i-exposicions/festival-scan/a
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/arts-visuals-i-exposicions/festival-scan/a
 http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.plec_memoria-mod.pdf   
 http://www.visual-lab.info/sites/default/files/e-plec/adjunts/e.plec_memoria-mod.pdf   
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- Difusió als mitjans de comunicació de la presentació l’Exposició “En 
Capses de Sabates, històries domèstiques dels Tarragonins” al Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona.

> PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
(2011, 24 de gener). Dossier de premsa de 24 (presentació exposició “En cap-
ses de sabates)”, presentada en roda de premsa i tramesa a un ampli llistat de 
mitjans de comunicació  annex 2.3.

> CANALS, Esther
(2011, 29 de gener). ¡Pasajeros al tren! un convoy lleno de recuerdos ha estaci-
onado en el Palau de Congressos (a Diari de Tarragona, suplement Encuentros 
p. 13) disponible a www: http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/arc-
hivos/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf.    [consulta 01/02/2012]

> CIRERA, Mar
(2011, 25 de gener). Una exposición recoge 1.200 fotos familiares de los tarra-
conenses (a Diari de Tarragona, núm. 8.546) (p. 39)

> GIRALT, Esteve
(2011, 26 de gener) Tarragona en la memoria (una exposición de 1.200 fotos 
viaja por los recuerdos familiares de tarraconenses anónimos) (a La Vanguar-
dia, núm 46.443. Suplement Vivir, p. 6)  [en linia] Disponible a www: http://
hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.
html  [consulta 5/02/2015] annex 2.4.

> MAS, Carme
(2011, 25 de gener) Un gran àlbum col·lectiu amb més de
dues-centes fotografies domèstiques (a Diari Mes Tarragona, núm. 1716 p. 3) 
annex 2.5.

> TAC 12 (Tarragona)
(25/01/2011). Imatges quotidianes a “En Capses de Sabates” (reportatge al 
telenotícies local)  Enllaç: http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/imat-
ges-quotidianes-a-en-capses-de-sabates [consulta 24/08/2015] 

> TARRAGONA XXI
(2011, 24 de gener). La vida més íntima dels tarragonins, en imatges  [en línia] 
Disponible a www: http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tar-
ragonins-en-imatges/  [consulta 26/01/2011]  annex 2.6 

> TV3.  Telenoticies Comarques (Tarragona) 25/01/2011 “En capses de sa-
bates” Enllaç: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3333690  [consulta 
27/01/2011] annex 2.7 (impressió de pantalla)

http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/archivos/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf.
http://estaticos.diaridetarragona.com/resources/archivos/2011/2/8/1297163051073EN290111.pdf.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/26/pagina-6/85639017/pdf.html
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/imatges-quotidianes-a-en-capses-de-sabates
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/imatges-quotidianes-a-en-capses-de-sabates
 http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tarragonins-en-imatges/
 http://www.tarragona21.com/la-vida-mes-intima-dels-tarragonins-en-imatges/
 http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3333690
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> PALOMARES, Azahara
(2011, 25 de gener). Una exposició espia els àlbums de fotos familiars (a El 
Punt, 25/01/2011) Disponible a www: http://www.elpunt.cat/noticia/arti-
cle/5-cultura/19-cultura/361135-una-exposicio-espia  [consulta 26/01/2011] 
annex 2.8

> VARGAS, Marc
(2011, 11 de febrer) Tarragona en una capsa de sabates (una exposició re-
cull fotografies domèstiques enviades pels ciutadans) (a La Vanguardia num. 
46.459, Suplement  Què Fem?,  P. 20) [en línia] Disponible a www: http://he-
meroteca.lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.
html  [consulta 01/02/2012] annex 2.9

- Material gràfic editat en relació a l’exposició “En Capses de Sabates, 
històries domèstiques dels Tarragonins” al Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona.

- full de cessió de drets de reproducció imatges + recollida i devolució originals 
annex 2.10
- cartell crida pública de recollida imatges  annex 2.11
- targetó d’invitació exposició   annex 2.12
- cartell /banderola exposició  imprès  annex 2.13
- llibret (obsequi-petit catàleg de l’exposició).    annex 2.14

- Difusió de la presentació pública de la pàgina web “Capsa de sabates 
2.0.: Album Familiar dels tarragonins”, de l’Arxiu Històric de la ciutat 
de Tarragona (presentació als Mitjans de Comunicació: Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Tarragona dimecres 2 de febrer de 2011)

> DIARI DE TARRAGONA
(2011, 3 de febrer) Las historias familiares de los tarraconenses llegan a inter-
net (a Diari de Tarragona, num. 8.555  p. 4)

> TARRAGONA RADIO
(2011, 2 de febrer)  Les històries familiars dels tarragonins arriben a Internet 
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/les_histories_familiars_dels_tarra-
gonins_arriben_a_internet/15677 [consulta 22/08/2015]

> EL PUNT
(2011, 3 de febrer) L’exposició del Palau ja té una versió 2.0. (a El Punt, dijous 
3 de febrer del 2011, p.6)

www: http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/361135-una-exposicio-espia 
www: http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/361135-una-exposicio-espia 
 http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.html
 http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.html
 http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/02/11/pagina-20/85814054/pdf.html
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/les_histories_familiars_dels_tarragonins_arriben_a_internet/15
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/les_histories_familiars_dels_tarragonins_arriben_a_internet/15
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> MUÑOZ, Norián
(2014, 16 de novembre) TGN construye su gran àlbum familiar  (a Diari de 
Tarragona, diumenge 1 de novembre de 2014, pp. 12-13) annex 2.15
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annex 2.1.
Palau de Congressos Tarragona // Nota de Premsa 13-oct-2010//  Pàg.3/3
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annex 2.2.
Notícia: “El Punt”, 14-10-2010, Aleix Duran

Difusió projecte “Capsa de Sabates, Tarragona”
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annex 2.4.
Notícia: “La Vanguardia”, 26-01-2011, Esteve Giralt, 
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annex 2.5.
Notícia: “diari Més”, 25-01-2011,   pàg. 1/2
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annex 2.5.
Notícia: “diari Més”, 25-01-2011,   pàg. 2/2
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annex 2.6.
Notícia: “Tarragona 21”, 24-01-2011,   pàg. 1/2
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annex 2.6.
Notícia: “Tarragona 21”, 24-01-2011,   pàg. 2/2
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