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Totes les fotos tenen el seu fotògraf!
«Encara hi ha diaris que reben fotos d'editorials i serveis de premsa que,
habitualment, s'esforcen a fer saber qui és el fotògraf i ells signen amb el nom del
diari o escriuen "arxiu" i es queden tan amples»

Cuixart fa el senyal de la victòria en sortir per primer cop de la presó | Europa Press / Pau Venteo

Comprovo, estupefacte, que encara hi ha diaris -de paper i digitals- que no signen
correctament les fotos que publiquen. Reben fotos d'editorials i serveis de premsa que,
habitualment, s'esforcen a fer saber qui és el fotògraf i/o la procedència de les fotos i ells signen
amb el nom del diari o escriuen "arxiu" i es queden tan amples. Hi ha ocasions en què la
procedència es desconeix, en què no apareix el fotògraf al dors de la foto antiga, en què identificar
la font original és molt complicat. Llavors sí que s'ha d'improvisar, sí que s'ha de deixar pendent
l'atribució. Però quan aquesta està clara és un pecat no fer-ho.
Tinc al meu arxiu de documents quantitat de fotos fabuloses que no estan identificades
amb el fotògraf que les va fer. Són fotos comprades en botigues de vell, mercats, fires, portals de
col·leccionisme d'Internet. Els arxius dels diaris estan plenes de fotos que encara avui s'utilitzen
sense miraments posant "arxiu". Per no parlar dels diaris que han tancat i els arxius s'han
dispersat, s'han perdut, han acabat als encants.
He pensat en tot això per dos motius. Perquè fa tan sols dos dies una foto del grandíssim
Antoni Bernad -perfectament identificada- ha estat signada "arxiu" en un diari de Madrid. I perquè
he vist una foto de Pau Venteo -de l'agència Europa Press- reproduïda per tot Déu sense
miraments, sense atribució, sense signatura.
A Twitter això passa constantment. És la foto de Jordi Cuixart fent amb els dits la be baixa de
https://www.naciodigital.cat/noticia/194559/totes/fotos/tenen/seu/fotograf
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la victòria https://www.naciodigital.cat/noticia/194535/cuixart/surt/primer/cop/preso)
(
mentre puja
al cotxe tot just sortir de Lledoners. He vist que el mateix fotògraf ha invertit part del seu temps en
pentinar les xarxes i demanar la correcta atribució de la foto. Fins i tot li ha reclamat al propi
president de la Generalitat, que en un altre tuit ha rectificat el seu error. Ho trobo perfecte. Les
dues coses.

President, citi l'autor! ?? https://t.co/UJk04oNouz (https://t.co/UJk04oNouz)
? Pau Venteo (@Pauventeo) January 16, 2020
(https://twitter.com/Pauventeo/status/1217886237656219650?ref_src=twsrc%5Etfw)

Mil perdons! Falta l'autor d'aquesta foto extraordinària: @Pauventeo
(https://twitter.com/Pauventeo?ref_src=twsrc%5Etfw) . Em sap greu. https://t.co/ZRA5fFsJZw
(https://t.co/ZRA5fFsJZw)
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 16, 2020
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1217928530580905984?ref_src=twsrc%5Etfw)
A les televisions també se'ls ha de demanar aquest respecte. Massa vegades als
informatius, als documentals, als reportatges apareixen fotografies sense identificar
correctament. Sóc conscient d'haver pecat alguna vegada en aquest sentit. He fet un tuit amb una
foto que m'agrada o que m'ha semblat rellevant i no se m'ha acudit que aquesta foto té un
fotògraf al darrere.
Els diaris esportius són molt poc curosos en aquest terreny. El meu estimat Horacio porta
anys i panys esgargamellant-s'hi. Ha fet milers de fotos del Barça, de l'Espanyol, de tots els
equips de primera divisió des de finals dels anys seixanta fins fa uns deu anys. Ha fotografiat
bàsquet, hoquei, atletisme, mundials, finals de totes les competicions... Ha reclamat els seus drets
d'autor a pràcticament tots els diaris del país. Sempre li han acabat donant la raó. Ja fa temps que
ha deixat de mirar la premsa esportiva. Aniria a disgust diari.
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