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EL 1966 EL FOTÒGRAF NOVAIORQUÈS  
Nat Finkelstein (1933-2009) estava fent uns retrats 
a Andy Warhol per a un projecte de llibre i la sessió 
tenia lloc a l’aire lliure. Ben aviat una multitud de 
vianants que van reconèixer el popular artista s’hi 
van començar a apropar encuriosits i els més ago-
sarats intentaven fer-se una foto al seu costat. Es 
veu que Warhol va comentar, condescendent: «Tot-
hom vol ser famós.» I Finkelstein va afegir: «És clar, 
durant quinze minuts.» L’expressió va fer fortuna  
i al text del catàleg de l’exposició que Warhol va fer 
al Moderna Museet d’Estocolm el 1968 ja es po-
sava en boca seva la frase: «En el futur tothom serà 
mundialment famós durant quinze minuts.» Era 
d’esperar que un personatge fascinat per l’efecte 
hipnòtic dels mass media fos clarivident en vaticinar 
el poder de la cultura popular i de les indústries de 
l’entreteniment, de la premsa sensacionalista, els 
concursos televisius i els reality-shows, l’acció dels 
quals, en bona part, es destinava a satisfer aquella 
petita quota de vanitat humana. Merèixer l’atenció 
de les càmeres i gaudir de notorietat, encara que 
fos de manera fugaç, es trobava entre les ambicions 
socials més preuades: significava ser «important». 
 Ha passat mig segle des d’aleshores i avui la 
presència de càmeres ha crescut exponencialment, 
fins al punt que tots en portem una a la butxaca 
en forma de telèfon intel·ligent, fet decisiu en l’es-
cala evolutiva perquè ens converteix en una nova 
espècie: l’Homo photographicus. A mesura que hem 
omplert el paisatge que habitem d’un sistema auto- 
matitzat d’enregistraments gràfics, res queda fora 
de la voracitat de les càmeres: satèl·lits, drons, 
webcams, dispositius de vigilància, aparells de re-
coneixement facial i de control biomètric, video- 
telefonia, porters electrònics i babyphones. Des  
de la necessitat d’espiar l’enemic fins a la tran-
quil·litat d’assegurar-nos que el nostre nadó dorm 
plàcidament al bressol, ens hem familiaritzat amb 
aquestes màquines de visió a distància. En un ar-
ticle de la revista Mirador titulat «L’ull de Zeus i 
l’ull de Zeiss», el 1930 Màrius Gifreda ja predeia 
que la mirada de Zeus (la mirada de Déu) seria 
sobrepassada per la mirada de Zeiss (el prestigiós 
fabricant d’objectius fotogràfics com a metàfora 
d’una mirada secular però igualment ubiqua). Ni 

a l’ull de Déu ni a la fotografia se’ls podia escapar 
res, tot quedava exposat al seu escrutini. Gifreda 
no només la va encertar de ple: si aixequés el cap 
a la nostra època quedaria astorat en comprovar 
com les tecnologies actuals han superat amb es-
creix l’abast d’aquella poderosa mirada teocràtica. 
A més, tot el munt de dades visuals recollides es 
veu implementat per descomunals capacitats di-
gitals d’emmagatzematge i processament que en-
capsulen pràcticament tots els detalls de la nostra 
vida i els deixen a l’abast del millor postor. Ja no 
ens mira, doncs, un ull bondadós que vetlla per 
nosaltres des del cel, sinó l’ull terrible d’un Gran 
Germà que, valent-se del Big Data, ens vol vendre 
la moto, si no és que directament ens vol controlar 
i sotmetre. Desenganyem-nos: la nostra privacitat 
ha esdevingut una pura relíquia. 
 A l’era digital l’excés de visió i de memòria com-
binades esdevé un superpoder col·lectiu i, com tot 
superpoder, comporta també una superresponsabi-
litat, que hauria de ser la de no incórrer ni en l’abús 
ni en la instrumentalització amb fins reprovables. 
Però és d’una gran candidesa esperar que no sigui 
així malgrat els esforços dels que encara vetllen pels 
drets civils. Una temptativa interessant, la lluita pel 
«dret a ser oblidat»,1 té l’origen en un episodi luctuós 
en el qual la imatge torna a ser protagonista. El 31 
d’octubre del 2006 Nikki Catsouras, una noia de 
divuit anys, va pispar el Porsche 911 Carrera del 
seu pare i el va posar a 160 km per hora per una 
autopista californiana de l’Orange County. Al cap 
de poc va xocar violentament amb un altre vehicle. 
La topada va provocar la mort de tots els ocupants i 
també la d’ella, que va acabar estampant-se contra 
una cabina de peatge. Bocins del seu cos decapi-
tat van quedar escampats per tota l’àrea del brutal 

1.  Juristes i mitjans informatius 
ens han familiaritzat amb 
l’expressió coneguda com 
a «dret a l’oblit», que és ben 
poètica però incorrecta, perquè 
el que pretén significar no és 
que nosaltres vulguem oblidar 
res, sinó que ens oblidin a 
nosaltres. La formulació 
habitual en anglès, en canvi, no 
deixa lloc a dubtes: «the right to 
be forgotten». 
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impacte. La policia de trànsit va fotografiar l’acci-
dent en una actuació de rutina per al seu atestat, 
però algunes de les escabroses instantànies van 
començar a circular per la xarxa, filtrades inicial-
ment per dos agents, però propagades poc després 
de forma viral, sobretot en pàgines de sang i fetge. 
Corpresa i indignada, la família Catsouras va litigar 
contra la Prefectura de Policia demanant al jutge 
que ordenés la retirada de les imatges d’internet. 
La resolució, tot i reprovar els agents, va denegar 
la sol·licitud apel·lant a la llibertat d’expressió i al 
dret a la informació, així com a l’exemplaritat per al 
jovent d’unes imatges tan dures (els forenses havi-
en determinat que la noia havia consumit cocaïna). 
Els recursos a instàncies superiors, en canvi, es van 
resoldre a favor dels Catsouras, que van rebre una 
indemnització però van veure frustrada la seva re-
clamació: l’ordre judicial de retirar les imatges es va 
demostrar inviable perquè la mediatització del cas 
va esperonar encara més la curiositat malsana dels 
internautes i va provocar una multiplicació expo-
nencial de la seva clonació, superant amb escreix 
els inoperants esforços de la policia. Les fotografies 
del cadàver trossejat de Nikki Catsouras segueixen 
a hores d’ara disponibles a internet.2 S’acomplia  
inexorablement l’«efecte Streisand», que estableix 
que una prohibició a internet sol produir efectes 
oposats als perseguits (la denominació prové de l’ac-
triu Barbra Streisand, que va demandar el fotògraf 
Kenneth Adelman el 2003 per haver penjat una foto 
aèria de la seva mansió situada sobre un penya-segat 
de la costa californiana, adduint violació de la pri-
vacitat; abans de la querella, la imatge s’havia des-
carregat sis vegades de la pàgina web d’Adelman, 
dues per part dels mateixos advocats de Streisand, 
però, de resultes del litigi, al cap d’un mes la pàgina 
web d’Adelman ja tenia més de 420.000 visites).

 Arran de l’afer Catsouras, tant els mitjans de 
comunicació com l’opinió pública van embran-
car-se en un debat intens sobre el dret de consola-
ció que pot representar l’oblit, és a dir, esborrar la 
informació. Quedava clar que retenir absolutament 
tots els nostres rastres al llarg de la vida deixa de 
constituir una memòria que ens enriqueix per es-
devenir un instrument de poder amb repercussions 
perilloses. La regulació legal d’aquest dret no es 
faria esperar. A l’altra banda de l’Atlàntic, l’advocat 
espanyol Mario Costeja González va portar Goo-
gle als tribunals el 2010 perquè, en cercar el seu 
nom, la llista de resultats incloïa una nota del diari 
La Vanguardia del 1998 que reproduïa un anunci 
de subhastes del Ministeri de Treball d’immobles 
embargats a morosos per la Secretaria de la Segu-
retat Social. Una de les propietats, situada a Sant 
Feliu de Llobregat, hi constava com a copropietat 
seva. Costeja reivindicava que s’atorgués a tothom 
la potestat de controlar la informació online referida 
a l’esfera personal pròpia i, per tant, la possibilitat 
d’esborrar selectivament la informació perjudicial. 
El 2012 el tribunal que havia de resoldre el plet 
de Costeja, l’Audiència Nacional, va decidir ele-
var una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea sobre la controvèrsia, maniobra legal que 
establiria jurisprudència no només per a l’Estat 
espanyol, sinó per a tota la Unió. La sentència, que 
va arribar el 2014, determinava que Mario Costeja 
González sí que tenia «dret a ser oblidat», i que, en 
virtut de l’aplicació de la política de protecció de 
dades (la Directiva 95/46/CE), Google havia d’eli-
minar les enutjoses referències al seu passat morós 
quan es realitzessin cerques sobre la seva persona.
 La resolució va aixecar polseguera i va posar 
sobre la taula un dilema sobre límits: ¿quin dels 
dos drets fonamentals havia de prevaler, la llibertat 
d’expressió o el dret a la privacitat? Malgrat l’anti-
patia que genera una multinacional com Google, 
la sentència també va ser censurada pels que l’en-
tenien com una restricció de l’operativa d’internet, 
que pertorbava la lliure circulació de dades amb 
una argumentació peregrina: era com si es res-
ponsabilitzés el carter del contingut de les cartes. 
D’altres hi treien ferro adduint que, donat l’abast 
global d’internet i la inexistència de jurisdiccions 

2.  Em pregunto quants lectors 
no tindran la temptació d’anar 
a cercar ara aquestes imatges 
i, per tant, si aquest text no 
pot estar contribuint de forma 
involuntària a fomentar-ne la 
difusió. He de reconèixer que 
jo les vaig voler consultar, i no 
només amb l’autojustificació de 
la preparació d’aquest article.
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transnacionals, la sentència era paper mullat. Però, 
encertada o no, la normativa dona visibilitat a una 
problemàtica social i política sorgida de l’era di-
gital: la impossibilitat d’escapar-nos dels registres 
vitals acumulats a la xarxa al llarg dels anys, que 
poden seguir perseguint-nos tortuosament com 
un fantasma del passat i afectar el nostre crèdit 
personal i les nostres relacions. 
 Malgrat que totes aquestes lleis són beninten-
cionades, la seva aplicació pot resultar coercitiva i 
perjudicial. Per exemple, amb les lleis vigents de 
protecció de la pròpia imatge, més de la meitat 
d’obres mestres de la història de la fotografia no 
s’haurien pogut realitzar. ¿Algú s’imagina Robert 
Capa o Cartier-Bresson demanant a cada persona 
que apareixia a les seves instantànies que els sig-
nés un permís autoritzant-ne la difusió? En qual-
sevol cas, la tecnologia i el comerç sempre acaben 
trobant una solució provisional. Per exemple, 
basant-se en la metodologia del sorprenent Deep- 
fake, una start-up catalana anomenada Draagu 
(https://draagu.com) proposa un sistema extraor-
dinàriament creatiu que consisteix a organitzar un 
banc de cares disponibles per substituir qualsevol 
rostre amb identitat desconeguda o no autoritzada 
en una fotografia que es vulgui publicar. Els vo-
luntaris que aporten la seva fisonomia cobren uns 
royalties, tant per donar l’opció a disposar del seu 
rostre com per les utilitzacions que se’n derivin. 
Un sofisticat algoritme s’encarrega d’efectuar els 
reemplaçaments de les cares originals per les cares 
de recanvi amb tal perfecció que la manipulació és 
absolutament imperceptible.
 Però és obvi que això no és més que un dels 
molts succedanis que intenten eclipsar el proble-
ma de fons, que és la discussió sobre el concepte 
de privacitat. Considerem la privacitat un dret fo-
namental, però potser no recordem que es tracta 
d’una construcció moral, ideològica i política que 
no ha existit en totes les societats ni en totes les 
etapes de la història. La reivindicació d’allò privat 
en oposició a allò públic respon a l’aparició del 
subjecte individual i és una conquesta de la societat 
burgesa: la privacitat s’emparenta amb la propietat. 
No és estrany, per tant, que alguns esclats revolu-
cionaris hagin pretès menyscabar-ne el valor. La 

superació de les unitats familiars per les comunes 
o el gest violent de manifestants trencant els vidres 
dels aparadors per abolir la separació entre espai 
públic i privat podrien servir d’exemple. La para-
doxa és que amb el neoliberalisme siguin les forces 
més reaccionàries les que retallin llibertats i quotes 
de privacitat emparant-se en el suposat bé comú de 
la seguretat i el benefici. 
 Però val més que deixem que els antropòlegs 
i historiadors ens expliquin la genealogia i l’evo-
lució de la privacitat i tornem als seus efectes en 
la cultura visual. Podríem concloure, primer, que 
ens trobem en una etapa en què els algoritmes, 
la intel·ligència artificial i el machine learning co-
mencen a desplaçar l’ull en l’acte de veure. Segon, 
que vivim en un món on cal que la percepció sigui 
absoluta i res es pugui amagar. I tercer, que la nos-
tra és una societat escòpica obsessionada per la 
transparència. La paradoxa, però, és que cal que 
tot sigui transparent menys nosaltres, que hem 
de romandre visibles. Perquè la finalitat última 
d’aquesta pretensió de transparència és que, so-
bretot nosaltres, no arribem a assolir-la. Per tant, 
a l’inrevés del que formulava Warhol, l’aspiració 
que tenim avui no és ser famosos, sinó intentar ser 
anònims durant quinze minuts.
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seus propietaris no ho consenten. En conseqüència, 
la visió que aquestes càmeres proporcionen ha d’es-
tar pixelada o enterbolida a les zones que no acce- 
deixen al seu enregistrament, fet que a vegades pro-
dueix resultats gràfics sorprenents. Kurt Caviezel 
(www.kurtcaviezel.ch) és un artista de Zuric que es 
dedica a hackejar tota mena de dispositius de vigi-
lància, amb el propòsit de vigilar el vigilant o d’espiar 
l’espia. El seu treball es basa, per tant, en un voyeu-
risme pacient davant la pantalla de l’ordinador, a la 
recerca de situacions excepcionals, que va col·leccio- 
nant i catalogant. Aquí presentem una selecció de 
la sèrie Public Hiding sobre paisatges censurats per 
motius de protecció de la privacitat. Caviezel ens diu 
al respecte: «Assistim a l’emergència d’un nou tipus 
d’imatges híbrides: vistes que combinen l’interès 
públic per una visibilitat completa amb el dret indivi-
dual, comercial o institucional a la privacitat. La qual 
cosa ens mena a una qüestió: ¿on acaba la imatge i  
on comença la intrusió en la nostra vida privada?»

Google Street View és un servei que ofereix Google 
Maps des del 2007 i consisteix a proporcionar una 
experiència de realitat virtual transitant per pràctica-
ment totes les vies públiques que hi ha al planeta. Per 
fer-ho possible, uns vehicles les han de recórrer en-
registrant el paisatge en totes direccions, mitjançant 
uns dispositius geolocalitzadors i de gravació en 3D. 
El fet que les càmeres automatitzades de GSV tam-
bé captessin els vianants al seu pas va provocar una 
allau de protestes al·legant intromissió a la intimitat. 
Van ser sonades, per exemple, les demandes legals 
interposades per persones pescades in fraganti quan 
sortien de locals de mala nota o orinant al carrer.  
Google es va veure forçat a introduir des d’aleshores 
un algoritme que difumina els rostres de les persones 
o de les matrícules dels automòbils. En alguns països 
molt restrictius en matèria de preservació de la priva-
citat, com Suïssa o Àustria, a les webcams (càmeres 
de vigilància, de control de trànsit, meteorològiques, 
etc.) no se’ls permet la captació d’edificis privats si els 

Kurt Caviezel, Public Hiding
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El comerç digital ens ha familiaritzat amb portals 
de compravenda d’articles de segona mà. Per oferir 
algun producte, cal mostrar-lo i el més usual és ad-
juntar-ne una fotografia. Els usuaris d’aquest tipus 
de serveis són gent de tota mena, no necessàriament 
experts en el maneig d’una càmera, i, per tant, les fo-
tografies que hi abunden solen ser força barroeres, 
toscament documentals. Però justament la manca de 
qualitat tècnica i estètica trasllueix l’espontaneïtat i 
els errors accidentals d’uns usuaris amb tanta bona 
voluntat com imperícia, i els resultats proporcionen 
un material impagable per llegir la mentalitat col·lec-
tiva del nostre temps. 
 Kijiji (www.kijiji.ca), que en suahili vol dir «po-
ble», és un servei d’anuncis classificats subsidiari 
d’eBay molt popular al Canadà. Hi pots comprar des 
d’un camió a uns calçotets. El fotògraf quebequès  
André Barrette (www.barretteandre.com) s’hi cre-
ma les celles rastrejant totes les pàgines dedicades  
a la venda de vestits de núvia i vestits de festa per-

què constata que sistemàticament hi ha tant esforç 
a fer visible la peça com a fer invisible la venedora. 
Per unes raons psicològiques que són fàcils d’ende-
vinar, qui es desprèn d’aquest tipus de producte pre-
fereix restar en l’anonimat. L’interessant, però, recau 
en l’ocurrència i la diversitat de fórmules gràfiques 
per ocultar obsessivament el rostre, malgrat que la 
resta de la imatge conserva moltes dades que do-
nen pistes sobre la identitat de les propietàries dels 
vestits. Apropiant-se d’aquestes imatges delicioses,  
Barrette fa una valuosa contribució a una sociolo-
gia de la fotografia popular en relació a la privacitat, 
mostrant com, d’una manera accidental, creativitat i 
innocència es confonen.

André Barrette, Lendemain de noce
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