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RESUM TREBALL

Pilar  Aymerich  (Barcelona,  1943),  inicià  la  seva  carrera  fotogràfica  a  finals  dels  anys

seixanta  esdevenint  una de les  principals  fotoperiodistes  en captar,  des  del  carrer,  els

convulsos anys del final del franquisme i la Transició a Catalunya. Ja en els seus inicis

desenvolupà  la  seva  vessant  retratista,  creant  unes  imatges  plenes  de  complicitat  que

entreveuen la connexió que la fotògrafa estableix amb els seus retratats. En el seu fons

també hi trobem una àmplia part dedicada a la fotografia de teatre, fruit del seu pas per

l'Escola d'Art Dramàtic d'Adrià Gual. És una figura referent dins la història de la fotografia

catalana i la seva obra és valorada com a testimoni documental i artístic. No obstant, no hi

ha cap estudi monogràfic de l'autora, un buit que considerem que per la qualitat de les

seves imatges i per la memòria col·lectiva que constitueixen és necessari omplir. 

La gran base teòrica de la recerca són lectures centrades en el gènere fotogràfic, així com

una  bibliografia  que  ens  permet  abordar  el  tema  des  d'una  perspectiva  allunyada  del

discurs  oficial  masculí  i  heterosexual  de  la  història  de  l'art, en  la  línia  plantejada  a

Geneologías feministas en el arte español (Aliaga i Mayayo, 2013). Un dels aspectes més

rellevants metodològicament és la consulta del seu fons fotogràfic, el qual la mateixa Pilar

va  dipositar  a  l'Arxiu  Nacional  de  Catalunya  (ANC)  l'any  2011.  Aquest  ampli  fons  ve

acompanyat de l'arxiu documental de l'autora, custodiat per  ella mateixa en el seu pis. Es

tracta de 14 carpetes amb els articles i ressenyes que des del 1977 ha anat guardant i que,

directa  o  indirectament,  tracten  la  recepció  de  la  seva  obra.  L'altra  part  del  fons

documental  són  els  reportatges  amb  fotografies  seves  publicats  en  les  revistes  on

col·laborava. 

 

La figura de Pilar Aymerich ens serveix per repassar el discurs fotogràfic de tota una època

i  aportar  més  llum  a  la  generació  de  fotoperiodistes  dels  setanta,  la  qual  sovint  es

desdibuixa  enmig  de  la  confrontació  entre  la  generació  anterior,  etiquetada  com  a

neorrealista, i la posterior, representada pels fotògrafs de tendència més experimental. En

definitiva, el principal objectiu és contribuir, en la historia de la fotografia catalana, amb el

primer  estudi  monogràfic  de  Pilar  Aymerich,  on  s'il·lustri  a  la  fotògrafa  descrita,  amb

paraules de la seva amiga Montserrat Roig a Només 49 personatges, «com a mig bruixa i

una mica gata» (Aymerich, Roig i Moix, 1978: 3).
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CURRÍCULUM

Document acreditatiu: 47999925Y

Estudis realitzats 

Cursant el segon any de Doctorat a la Universitat de Girona  (des del 2020) - Revisió de

l'obra fotogràfica de Pilar Aymerich en el seu context historicoartístic. 

Màster en recerca en Humanitats a la Universitat de Girona (2019) -  Màster centrat en la

formació  metodològica  en  l'àmbit  de  les  ciències  humanes  i  socials.  Excel·lència  en  el

Treball Final de Màster titulat  La mirada fotogràfica de Pilar Aymerich: el moviment

feminista durant la Transició a Catalunya.

Grau  en  Història  de  l'Art  a  la  Universitat  de  Barcelona  (2015)  -  Pràctiques  a  l'Arxiu

Fotogràfic de l'Institut Amatller d'Art Hispànic (2013) i estudis a la Universitat Roma Tre

amb una beca Erasmus (2014).

Activitat laboral relacionada amb la recerca 

Vocal d'activitats de la Junta de Fotoconnexió (des del febrer del 2022) - Planificació i

preparació d'activitats relacionades en l'àmbit de la fotografia. En ocasió la celebració de

Pilar  Aymerich  com  a  sòcia  d'honor  de  Fotoconnexio,  organització  i  execució  de  la

conferència en relació la seva obra.

Redacció  de  catàlegs  d'exposició  i  altres  activitats  relacionades  amb  l'espai  d'art  de  la

Fundació  Valvi  de  Girona  (des  del  maig  del  2021)  -   Entre  els  catàlegs  d'exposició

realitzats, els dels artistes Joan Comalat i Edgar Massegú. També amb la Fundació Valvi,

participació del jurat Girona Film Festival.

Recerca  de  continguts  i  redacció  pels  serveis  educatius  d'institucions  culturals  de

Barcelona i execució de visites guiades, per Fragment Serveis Culturals (des del juny del

2021) – Entre  els  centres  l'Arxiu Fotogràfic  de  Barcelona,  el  Museu Nacional  d'Art  de

Catalunya,  el  Born Centre de Cultura i  Memòria o,  recentment,  i  en col·laboració amb
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l'Ajuntament de Barcelona, l'edifici de l'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili.

Participació en l'exposició centrada en el Poblet, actual barri de la Sagrada Família, per

l'Ateneu El Poblet (juny-octubre del 2019) - Creació del grup de memòria històrica «El

Poblet».  El  primer  projecte  ha  estat  l'exposició  centrada  en  els  orígens  històrics  i

transformacions del barri.

Investigadora en el grup de recerca «Teories de l'Art Contemporani», per la Universitat de

Girona (gener-juny 2018) - Col·laboració amb els diferents membres del grup «Teories de

l'Art Contemporani» participant en tasques d'hemeroteca i redacció.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Entenent que la beca té una durada aproximada de nou mesos, la finalitat de la dotació

econòmica em serviria  per poder reduir  les  meves hores de jornada laboral  durant  un

període per tal de poder dedicar més hores a la redacció de la tesi. Amb aquest temps,

l'objectiu seria tenir finalitzat una part de la tesi, que és la que presentaria com a treball

per la present beca. En concret, de l'estudi monogràfic que estic realitzant, presentaria la

redacció dels capítols centrats en els anys inicials de la carrera de Pilar Aymerich, la dècada

dels setanta, coincidint amb el marc del final del franquisme i l'inici del període conegut

com a Transició. Per tant, per la Fundació Güell presentaria com a projecte final una part

de la meva tesi, la qual passo a descriure de manera més extensa a continuació.

La proliferació d'esdeveniments que va viure el país en els convulsos anys setanta, marcats

per  la  decadència  del  règim  franquista,  van  impulsar  múltiples  lluites  col·lectives

expressades  des  del  carrer,  sovint  menystingudes  en  el  relat  oficial  del  període  de  la

Transició.  Molts  fotògrafs  i  fotògrafes van ser àgils  sortint el  carrer càmera en mà per

capturar el que estava succeint. En algunes ocasions es tractava de persones que, més enllà

de la fotografia, també participaven dels mateixos fets que estaven succeint i tenien un

compromís amb molts d'aquests moviments. És el cas de Pilar Aymerich, figura vinculada

amb el moviment feminista, el qual, arran de la celebració de les Jornades Catalanes de la

Dona l'any  1976,  va  agafar  una  forta  embranzida.  Pilar  Aymerich  es  va  encarregar  de
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retratar l'esdeveniment, a partir del qual se'n van despendre amb força múltiples lluites

com la despenalització de l'adulteri, la llei del divorci, l'amnistia per la dona o el dret a

l'avortament. El Treball Final de Màster que vaig realitzar el 2019 va estar centrat en aquest

aspecte concret de la seva obra. Pilar Aymerich va formar part del moviment feminista i el va

conviure amb altres dones, com Núria Pompeia (il·lustradora), Maria Aurèlia Capmany

(dramaturga i escriptora) o especialment Montserrat Roig, amb la qual les va unir una llarga

amistat que les va portar a treballar plegades durant molts anys dins del món periodístic.

Aquestes complicitats les podem veure entre les carpetes de retrats del seu fons fotogràfic.

Per tal de situar Aymerich com una figura activa dins la lluita feminista vaig apostar per

dedicar una part  del  treball  a  aquests  llaços viscuts  dins del  feminisme català  amb dos

objectius; esbossar el moviment feminista i recuperar una petita part del seu fons de retrats,

de tal manera que en el treball hi quedés recollit tant la seva faceta com a fotògrafa de carrer

com la de retratista.

Seguint aquesta línia del treball, pel projecte de la Fundació Güell l'anàlisi es faria extens a

tot el fons fotogràfic del període, a partir d'una tria d'imatges que ens permetés endinsar-nos

en el context. Aquesta tria d'imatges inclouria també retrats, els quals representen figures

del món cultural, social i polític que són claus per aproximar-nos el període i entendre'n la

complexitat.  Per  altra  banda,  inclouria  el  seu  fons  teatral,  menys  conegut  però  molt

il·lustratiu de l'evolució del teatre català, amb esdeveniments tan rellevants com el primer

Festival Grec autogestionat l'any 1976 o, el mateix any, la fundació del primer Teatre Lliure

de Gràcia. 

Paral·lelament,  un  segon  objectiu  de  la  recerca  és  copsar  com  la  fotografia  s'estava

desenvolupant i quin paper va tenir en la dècada dels setanta. A diferència d'altres països, la

fotografia a l'Estat espanyol es trobava en una situació totalment precària i mancada de tota

teorització, unes circumstàncies que van anar evolucionant al llarg de la dècada, quan van

començar  a  sorgir  els  primers  estudis  històrics  conjuntament  amb  els  primers  espais

expositius per a la fotografia. En aquest context,  es va originar una tensió entre aquella

fotografia que era considerada artística, i  aquella que no es reconeixia com a tal, pel fet

d'estar vinculada a un sentit laboral. En aquest marc ens interessa analitzar quin paper va

tenir Pilar Aymerich i com ha estat tractada per la historiografia, un fet que també recollirem

en el present projecte.
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PERIODITZACIÓ

Tenint en compte que la beca es desenvolupa en tres trimestres, la feina pendent quedaria

distribuïda de la següent manera:

Primer  trimestre.  La  lectura  del  corpus  bibliogràfic  bàsic  per  desenvolupar  els  punts

establerts  ja  ha  estat  majoritàriament  realitzada,  conjuntament amb la  consulta  de  les

fonts primàries que ens hi aproximen. Durant aquesta primera fase,  m'encarregaria de

supervisar  i  comprovar  aquelles  consultes  pendents,  així  com  de  revisar  amb  Pilar

Aymerich i amb la meva tutora de la tesi doctoral, la Dra. Lluïsa Faxedas Brujats,  membre

del grup de recerca de Teories de l'Art Contemporani de la Universitat de Girona, l'índex

que proposo en aquest document. Es tracta d'un esbós que s'acabaria de perfilar en aquesta

primera fase, però que adjunto en tant que punt de partida.

Segon trimestre. Aquesta segona fase estaria dedicada exclusivament a la redacció dels

diferents  punts  de  l'índex,  així  com  a  la  tria  d'imatges  del  fons  d'Aymerich  que  ens

servirien  com a  fil  conductor.  Per  tal  d'enriquir  el  treball,  també tinc  previst  realitzar

entrevistes a altres figures, com ara professionals de la fotografia, companys i companyes

de professió o personatges  que van passar  per  davant la càmera de la  Pilar Aymerich.

Paral·lelament, mantindria les trobades que fem amb Pilar Aymerich des de l'inici de la

tesi, un contacte directe que enriqueix enormement l'estudi.

Tercer trimestre. L'última fase estaria dedicada a finalitzar el projecte i a revisar-lo. Per

altra banda, prepararia la presentació pública del projecte per la Fundació Güell, així com

aquelles altres conferències que poguessin sorgir. Amb el treball fet, tindria una bona part

del cos de la tesi el·laborat, un fet que em permetria acabar-la en el transcurs del següent

any de la dotació de la beca.
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PROPOSTA D'ÍNDEX

I. Objecte d'estudi i metodologia

II. Estat de la qüestió 

Primera part. Orígens i primer contacte amb la fotografia

1.1. Primers anys 

1.2. L'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual

1.3. Londres. D'actriu a fotògrafa

1.4. Montrichard. L'estudi del seu oncle Xavier Tarragó

Segona part. Tornada a Barcelona i inicis de la seva carrera

2.1. Inici del tàndem Roig-Aymerich

2.2. La Llei Fraga i l'anomenda generació de la Transició

2.3. Els primers retrats; la resistència interior, els exiliats i la generació naixent

2.4. La nova escena catalana; gestació del nou teatre i La Nova Cançó

Tercera part. Lluites col·lectives. El carrer, escenari de protestes

3.1. El moviment feminista

3.1.1. La segona onada feminista i els GAF

3.1.2. La despenelització de l'adulteri i la llei del divorci

3.1.3. La violència contra la dona
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3.1.5. Reportatge Trinitat

3.2. Llibertat, amnisitia i estatut d'autonomia

3.3. Col·lectius de treballadors i treballadores. Reivindicacions i manifestacions

Quarta part. Primeres exposicions i situació de la fotografia

4.1. Primeres exposicions; Rauxa i 49 Personatges

4.2. La reivindicació de la fotografia. 
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4.2.1. Naixement de Nueva Lente 

4.2.2. Aparició dels primers espais fotogràfics

4.2.3. Primers estudis històrico-fotogràfics

4.2. Camí cap els 80; Jornades Catalanes de la fotografia i Primavera Fotogràfica

III. Conclusions

IV. Bibliografia

V. Annexos

Exposicions individuals
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