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Des de l’Institut Català de les
Dones ens hem proposat impulsar

tot un conjunt de transformacions cul-
turals encaminades a incorporar en tots

els àmbits socials el reconeixement de les
experiències de les dones i, a la vegada, a liderar la

construcció de nous referents de relació entre dones i homes,
basats en el respecte i en l’acolliment de la diferència sexual. 

Per assolir aquest objectiu, un punt clau és el rescat de l’obra
de moltes creadores, pioneres que van innovar l’art amb la seva
obra però que continuen inconegudes. Una obra de la qual no
hauríem de prescindir, sinó que hauríem d’aprofitar-la socialment
com a riquesa ideològica, i compartir-la.

Dins d’aquesta recuperació de la memòria, les dones fotògrafes
hi juguen un paper fonamental, com a transgressores en un món
que els era vedat i també com a testimonis d’una visió
particular de la societat, que trobem plasmada en les seves
imatges, trencadores del model patriarcal que les limitava.

Les dones fotògrafes havien de competir primerament amb la
seva condició femenina, i després, amb l’esforç per aconseguir
la qualitat en el seu treball. Un treball que utilitzaven per fugir
de les normes imposades i de la subordinació a les quals
estaven condemnades, desafiant la tradicional visió que es
tenia de les dones i projectant-ne una altra sense els prejudicis
que ens han velat les seves aportacions a la societat.

Aquestes aportacions van revaloritzar els avenços tècnics de
l’època, però sobretot van diversificar les mirades. Són imatges
compromeses amb la realitat del seu temps, que no difereixen
en qualitat de la dels seus companys però que han estat
relegades al llarg de la història de la fotografia. 
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Anaïs Napoleon
Narbona, 1827 - Barcelona, 1916

Etiqueta publicitària de l’estudi fotogràfic de

Fernando i Anaïs Napoleon

Carta de visita, Dona asseguda amb nena, 

segona meitat s XIX

Carta de visita, Home jove amb llaç al coll, 

segona meitat s XIX

Carta de visita, Dona gran asseguda amb flor 

als cabells, segona meitat s XIX

Anaïs Tifón Casan (Anaïs Napoleon)
va ser la primera fotògrafa
professional a Catalunya. Aquesta
gran retratista es va dedicar a la
fotografia des de mitjan del segle XIX.
Nascuda a Narbona, es va traslladar a
Barcelona on va conèixer el que seria
el seu marit, Antonio Fernández
Soriano, a qui ella anomenava
Fernando. Junts van obrir un estudi
amb el nom de Napoleon a la Rambla,
núm. 17, de Barcelona. Anaïs va ser
una de les primeres dones que van fer
daguerreotips a Espanya.



Dolores Gil de Pardo
Se’n desconeix el lloc i l’any de naixement i de mort

Aquesta professional de la fotografia va
treballar entre 1860 i 1880 tant a Olot
com a Barcelona, on va aconseguir obrir
estudis per dedicar-se a la fotografia. 
El de Barcelona estava situat al núm. 6
del carrer de Jaume I. El material que es
conserva del seu treball està constituït
per targetes de visita. La moda de
presentar retrats amb aquest format 
de targeta de visita, que es va introduir a
Espanya el 1858, va permetre obtenir
retrats a preus accessibles i es va fer
molt popular.

Carta de visita, Dona dreta, 1860-1880

Carta de visita, Senyor amb barret de mariner,

1860-1880

Carta de visita, Dona amb ventall, 1860-1880 

Carta de visita, Dona gran asseguda amb

ventall i mocador, 1860-1880



Carme Gotarde i Camps 
Olot, 1892-1953

Abans que ella, el seu pare, Antoni
Gotarde i Bartolí (1853-1920), ja havia
estat el fotògraf oficial d’Olot, on també
ella va arribar a convertir-se en un
personatge destacat. Era una retratista
brillant i pel seu estudi van passar
personatges coneguts com l’escultor
Josep Clarà. La seva obra va ser
premiada moltes vegades. L’any 1927 
el Museu d’Art Modern de Madrid li
admeté dos treballs i el 1928 féu una
elogiada exposició al Centre
Excursionista de Catalunya. 
Va morir al convent de les monges del
Cor de Maria d’Olot.

Nena amb llaç asseguda, final s XIX principi s xx

Dona llegint, final s XIX principi s XX

Família amb l’àvia, final s XIX principi s XX

Josep Clarà, final s XIX principi s XX



Madronita Andreu 
Barcelona, 1895-1983

Aquesta gran aficionada a la
fotografia va néixer al si d’una
família de l’alta burgesia de
Barcelona. Des de molt jove va
desenvolupar una enorme passió
per la fotografia i, més tard, va
rodar pel·lícules. La seva obra
fotogràfica, semblant a la
representada a la coneguda revista
Vogue, es pot descriure com una
Vogue familiar, en què les persones
del seu entorn i ella mateixa
actuaven de models. Les seves
imatges mostren la vida fascinant
d’una dona cosmopolita i són un
testimoni visual de les
transformacions esdevingudes al
llarg del segle XX. 

Doctor Andreu amb néts, 1931-1940

Mariuca amb pintor, 1941-1950

Amb pameles a Nova York, 1941-1950

Florita al tren, 1939



Montserrat Vidal i Barraquer
Barcelona 1902-1992

Aquesta fotògrafa aficionada era la
neboda del cardenal Francesc Vidal i
Barraquer. Va créixer en un ambient
familiar molt interessat en la fotografia.
Tenia predilecció per treballar temes
d’aire costumista, com ara les feines 
de la mar o les festes populars. 
A mitjan anys cinquanta es va fer sòcia
de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya;
va ser una de les primeres dones que 
en va formar part. La seva col·lecció de
negatius arriba a uns divuit mil. 
Va continuar fent fotos fins als 
noranta anys.

Germana de la caritat, 1950-1960

Cadires-columna, 1965

Sardanes i ombres, Barcelona, 1er premi a Girona, Vic i Reus, 1952

Pescador a les roques, Salou, Presentada al Premi Esportiu de Reus, 1969



Rosa Szücs de Truñó 
Barcelona, 1911-1985

Rosa Szücs va aprendre la tècnica
fotogràfica als cursets organitzats per
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. 
Més tard, ella mateixa va fer de
monitora de laboratori a la mateixa
Agrupació. Va rebre diversos guardons
per la seva obra, la qual va ser recopilada
a la seva mort per Carme García de
Ferrando i va passar a engrandir el
patrimoni de l’AFC. Actualment es
conserva al MNAC. Entre els guardons
rebuts hi ha  un accèssit al premi 
Luis Navarro i diversos premis 
Mare Nostrum.

La venedora, sense data

Mare i fill, sense data

Triant la palla, sense data

Les amigues, sense data



Carme García de Ferrando 
Barcelona, 1915

Plaça de Catalunya, Set mesos de guerra, 1937

Vestits de ratlles i cames, 1969

Cave canem, Premi Luís Navarro entre altres, 1964

Dona asseguda, 1966

Aquesta gran afeccionada es dedicà de
manera sistemàtica a la fotografia.
Associada a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya, individualista i interessada a
buscar formes innovadores de fotografia,
rebutjà les tradicionals formes
pictorialistes que habitualment es
considerava que havien de cultivar les
dones. La seva obra ha guanyat molts
premis (com el Nikon 1973). Va rebre
ofertes per dedicar-se professionalment
a la fotografia, però mai no les va
acceptar. Les seves fotografies s’han
publicat, per exemple, al Photography
Year Book (1973).



Maria Serradell i Sureda 
Palamós, 1917 – Olot, 1997

Tirant la xarxa (Almadrava), 1935

Senyor amb ulleres, anys 30-40

Paller, anys 30-40

Plaça amb sardanistes, 1934

Aquesta fotògrafa era la filla del fotògraf
Màrius Serradell i Serra, el qual es va
traslladar a Olot a començament dels
anys vint, on va obrir un estudi. 
Ella es va començar a afeccionar a la
fotografia des de molt jove, i a la mort
del seu pare es va fer càrrec del negoci.
Va treballar un gran ventall de temes:
paisatge, natura, vida social d’Olot,
retrat i fotografia industrial. Mai no va
presentar les fotografies a concursos ni
a premis. El seu fill Àlvar Farré va
continuar amb el negoci familiar, i
també es va dedicar a la fotografia.



Roser Oromí Dalmau
Barcelona, 1924

Va aprendre a fer fotografia en
un curset de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya, de la
qual es va fer sòcia l’any 1960.
Gran viatgera, voltava per
Catalunya en un Seat 600 i
buscava paisatges per fer fotos
i presentar-se a premis. 
En els seus viatges
internacionals copsava imatges
de tot arreu amb la seva
càmera. Té predilecció per fer
fotos que capten
l’espontaneïtat de la gent.
L’any 1969 la seva obra Filferro
a la platja es va incorporar al
fons del Museu Espanyol d’Art
Contemporani de Madrid.

Filferro a a la platja, Castelldefels, 1963

Majorettes, 1964

La pujada, 1962

El camí del gos, 1960



Roser Martínez Rochina
Bugarra, els Serrans,1927

Fotògrafa aficionada i crítica professional
de fotografia. Quan va combinar la seva
passió per escriure amb la passió per la
fotografia es va convertir en la primera
dona de l’Estat comentarista especialitzada
en fotografia. Es va fer sòcia de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya, l’any 1968. 
Ha escrit a les «Páginas Fotográficas» 
d’El Noticiero Universal, a Diorama, a
Imagen y Sonido i a Arte Fotográfico, entre
d’altres. Va ser l’organitzadora dels premis
Negtor de fotografia durant molts anys.

Anna dormint, 1974

Retrat amb test, 1972

Conills. Balsareny, 1967

Estació de França, Barcelona, 1967



Montserrat Sagarra
Barcelona,1925

Bibliotecària de formació, va deixar
aquesta professió per convertir-se
en la primera professional catalana
de la fotografia durant el
franquisme. L’any 1963 va establir
l’estudi fotogràfic al carrer
Domènech de Barcelona. 
Els temes que més li han interessat
han estat la cultura popular
catalana, el món rural i la fotografia
geogràfica. Va ser de les primeres
persones a treballar en color, quan
l’any 1963 va incorporar un
laboratori de color al seu estudi.
Són seves les fotografies del llibre
La casa rural a Catalunya del
geògraf Marc-Aureli Vila.

Pau Vila i besnét, 1974

Joan Miró, 1968

Escorxador II, Caps de bou, 1976

Escorxador I, Dos treballadors, 1976



Joana Biarnés 
Terrassa, 1935

Va ser la primera reportera gràfica
catalana. Va estudiar periodisme i
ajudava sovint el seu pare, fotògraf
esportiu. Els anys seixanta va  treballar
a Madrid per al diari Pueblo. Va cobrir
grans esdeveniments de l’època, com
ara les inundacions a Terrassa del 1962
o el concert dels Beatles, a Barcelona,
el 1965. Va protagonitzar situacions
absurdes com quan un àrbitre va aturar
un partit de futbol per tractar d’impedir
que una dona fes fotos al camp. 
Va treballar en diverses agències
fotogràfiques. L’any 1985 va obrir el
restaurant Ca Na Joana a Eivissa.

Inundacions IV, Cotxes estavellats al carrer, Terrassa, 1962

Inundacions IX, Visió central de les vies del tren, Terrassa, 1962

Model amb helicòpter, 1966-1967

Retrat de Mafalda Davies (agent de Salvador Dalí), 1980


