
EL FOTOMUNTATGE 
 
 
A mitjans segle XIX es va produir un increment considerable de la densitat iconogràfica  
 
degut a la reproducció de grans quantitats d'imatges a les revistes, la premsa o els  
 
llibres. Els fotomuntatges estan molt relacionats amb la caricatura tant des d'un punt  
 
de vista estètic com conceptual i varen ser una de les primeres formes de transgressió  
 
de 'l'objectivitat' fotogràfica. Els creadors del segle XX varen experimentar amb  
 
aquesta nova tècnica, la qual els va permetre manipular la realitat. L'aglutinació de  
 
diferents negatius, la juxtaposició de fragments de fotografies encolades sobre una  
 
imatge fotogràfica o sobre qualsevol altre suport així com la utilització combinada de la  
 
fotografies amb altres mitjans com la pintura o el dibuix, varen ser alguns dels recursos  
 
més utilitzats en la seva construcció 
 
 
Els fotomuntatges varen ser utilitzats amb diverses finalitats com per exemple la crítica  
 
social, política o artística. Amb aquesta intenció els fotomuntatges utilitzaren recursos  
 
estètics molt propers als caricaturistes com les modificacions d'escala exagerades o la  
 
juxtaposició d'imatges que pertanyien a diferents contextos, que conferien a les seves  
 
obres un accentuat caràcter d'irrealitat. En altres casos varen utilitzar el gran poder de  
 
credibilitat que tenia la fotografia per presentar muntatges com si fossin imatges reals. 
 
 
 
EL FOTOMUNTAGE I LES SEVES FUNCIONS 
 
 
PUBLICITAT 
 
Una de les principals vies d'aplicació del fotomuntatge durant la dècada dels 1920 i  
 
dels 1930 fou la publicitat i la producció gràfica en general (portades de revistes, de  
 
llibres, postals, etc.). El fotomuntatge permetia manipular el producte, ubicar-lo en llocs  
 
imaginaris, situar-lo en situacions hipotètiques, relacionar-lo amb elements que  
 
denotessin el seu ús o que li aportessin un valor afegit capaç de seduir al consumidor.  
 
Recíprocament el seu ús en l'àmbit publicitari feu que s'explotessin les possibilitats  
 



expressives i comunicatives del fotomuntatge i es comencés a teoritzar sobre les  
 
capacitat creatives i els efectes de les imatges envers l'espectador. 
 
Durant la dècada de 1930 molts fotògrafs catalans començaren a utilitzar noves  
 
tècniques fotogràfiques, entre elles el fotomuntatge. Alguns dedicaren part de la seva  
 
tasca professional a la producció de portades per revistes i llibres, anuncis per a la  
 
premsa escrita o cartells publicitaris i de propaganda política. Pere Català Pic, Enric  
 
Masana, Gabriel Casas, Josep Renau són alguns dels fotògrafs que, cadascú dins una  
 
línia estètica pròpia, empraran aquest mitjà. 
 
Alguns exemples: 
 

        
 
PROPAGANDA POLÍTICA 
 

Durant tot el període que s'estén des de la fi de la Primera Guerra Mundial fins les  

acaballes de la Segona, el fotomuntatge serà un dels mitjans més utilitzats per a  

transmetre missatge amb contingut polític o de caràcter social. Un cop desfet el grup  

dadà a Berlín molts dels seus components passaren a militar al partit comunista i  

passaren a utilitzat el fotomuntatge per a transmetre missatge d'alt contingut ideològic  

a través sobretot de les portades de revistes i llibres. A Rússia molts artistes que es  

dedicaven a la pintura abstracte adoptaren també el fotomuntatge o allò que ells  

anomenaven poligrafia (dissenys fets amb fotografies, elements tipogràfics i blocs de  

colors), com a mitjà més efectiu per a servir a la causa de la Revolució i fer arribar els  

missatges al poble.  



    

Creadors que utilitzaven el fotomuntatge: 
 
JOSEP RENAU BERENGUER (València el 1907) és un dels artistes valencians més 
importants del segle XX i també un dels més polèmics pel contingut polític de les 
seves obres. Fou cartellista, dissenyador gràfic, teòric de l'art, muralista, autor de 
pel·lícules gràfiques i sobretot fotomuntador influenciat pel fotomuntatge postdadaista 
berlinès i al constructivisme rus. Fou director General de Belles Arts del primer govern 
republicà durant la Guerra Civil, ell va ser qui encomanà a Picasso l'execució del 
"Gernika", a més d'encarregar-se del trasllat de les obres del Museu del Prado a les 
Torres de Serrans de València per defensar-les dels bombardeigs de les tropes 
franquistes. Durant la guerra, produí molts cartells utilitzant la tècnica del fotomuntatge. 
El 1939 es va exiliar a Mèxic, on li van concedir la nacionalitat i on esdevingué un dels 
més prestigiosos dissenyador gràfic especialment en el camp del cartellisme. A Mèxic 
inicia una de les seves obres més conegudes la sèrie de fotomuntatges "The American 
Way of Life". El 1958 es traslladà al Berlín Est on s'instal.là definitivament i on morí el 
1982. L'any 1976 tornà a visitar el País València. 


