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Introducció 

La Comuna té l’atractiu de ser de les primeres revolucions captades amb el nou mitjà 

fotogràfic, i de ser el primer intent d’un govern de classe obrera per organitzar-se amb un 

socialisme autogestionat. Captada pels dos bàndols, ens fa plantejar els usos de les 

imatges, i els creuaments de finalitats a les quals van servir: mentre que per a uns eren 

retrats ‘heroics’ i es despleguen amb finalitats ‘èpiques’, per als altres la fotografia va 

esdevenir un instrument condemnatori dels maleses i de propaganda i identificació, per 

un ús policial repressor i coercitiu. Mathilde Larrère, en la seva conferència dins del cicle 

“La fotografia parla de revolucions”, va introduir diferents aspectes a la seva explicació, 

que comparteixo seguidament. 

Què va ser la Comuna? Es va tractar d’una insurrecció a París –i estesa per tot França–

que durant 72 dies va instaurar un govern republicà: el 4 de setembre de 1870 França està 

debilitada per la guerra francoprussiana. El Govern signa un armistici amb gran 

descontentament popular, el poble se sent traït. S’instaura una república però amb una 

assemblea monàrquica. Hi ha una gran contestació popular de disconformitat. Els 

monàrquics es refugien i reagrupen a Versalles, on l’exèrcit fidel al Govern pretén reduir 

el París aixecat en la seva contra; però París és una ciutat armada, per la guerra 

francoprussiana, en que s’havia armat la població per fer de guerrillers i resistència als 

prussians. També al 1871 part de l’exèrcit confraternitza amb el poble rebel. Són 72 dies 

d’aixecaments i revoltes per tot França, amb promulgació de lleis. La que més dura és la 

de la ciutat de París, que anirà seguida d’una brutal repressió, coneguda com la ‘setmana 

sagnant’. 

Anteriorment ja havia hagut alguna revolució fotografiades amb anterioritat. La 

mostrada seguidament pertany a Eugène Thibault i és del 1848: La barricada del carrer  

Saint-Maur-Popincourt després de l’atac del general Lamorcière. 

 

 

 

 

 



Imatge 1. Eugène Thibauld. La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt après  

l'attaque par les troupes du général Lamoricière, le lundi 26 juin 1848. 

 

Font: https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/la-barricade-de-la-rue-saint-maur-

popincourt-apres-lattaque-par-les-troupes-du-general 

La Comuna  transmet una impressió de proximitat per les imatges; el mitjà fotogràfic 

és encara recent, però s’obre pas: s’instal·larà el daguerreotip per damunt del col·lodió 

humit. Tot i que amb els aparells de l’època no és precisament senzill i cal una exposició 

de dos minuts, és encara més ràpid que el darrer. Al 1871 hi ha força fotògrafs en acció 

pels bulevards (els usos són per fer reproduccions per a la venda de mobles, o d’encàrrecs 

per a retrats d’artistes o estudiants d’Arts i Oficis per fer-los servir de model, o de venda 

de reportatges com el de Roger Fenton sobre la guerra de Crimea, etc. Es venien 

generalment com a fulls solts). 

 

Fotos preses durant els fets de la Comuna 

 

El testimoni parteix de múltiples iniciatives privades. Els dies 18, 19 i 20 de març són els 

dies de les barricades. Són cèlebres les fotografies de la seqüència de l’enderrocament 

popular de la columna de la place Vendôme, d’Andrè- Adolphe Eugène Disderi. 

Apareixen retratats, a més dels insurgents militarizats i alguns curiosos, dones i nens que 

també es troben en la revolta i algunes hi participaren de manera activa. 
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Imatges 2 i 3. La caiguda de la columna de la Plaça Vendôme durant la Comuna de 

París. Maig 1871. André Adolphe Eugène Disdéri, 1819 - 1889) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  https://alwaysalreadyangry.tumblr.com/post/122046977932/to-be-recognized-as-

an-artist-or-as-someone-in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Par%C3%ADs#/media/Arch 
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Imatge 4 . Auguste Hippolyte Collard: A prop del Ministeri de la Marina i l'Hotel Crillon 

 

Font: A. H. Collard. Conservada al Metropolitan Museum:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Barricades_pres_de_Ministere_

de_la_Marine_et_l%27H%C3%B6tel_Crillon%2C_grayscale.jpg 

 

 

 

Font: https://alwaysalreadyangry.tumblr.com/post/122046977932/to-be-recognized-as-

an-artist-or-as-someone-in 
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Imatges 4 i 5: Diverses fotos ens mostren autèntiques obres d’enginyeria a les 

barricades: Un exemple destacable van ser les impressionants barricades de dos pisos, 

que es van conèixer amb el sobrenom de “Chateau Gaillard” (fet molt qüestionat pel 

dispendi que va comportar el seu muntatge), en referència a l’oficial dels comuners 

qui s’encarregava de la defensa d’un dels districtes: Napoleó Gaillard, que era un 

sabater i nomenat cap de barricades d’un districte de París. 

 

 

Imatge 6. Cantonada de la plaça de l’Ajuntament i del carrer Rivoli, Barricades de la 

Comuna, abril de 71. de P. A. Richebourg, 1810 - 1875. 

 

 

Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/284087 

 

Richebourg va ser un fotògraf oficial de l’Imperi: la foto ens mostra que no baixa al carrer, 

i que simbòlicament  no era ideològicament favorable a la Comuna. Només capta la 

imatge i en dona testimoni. El desenfocament visible és degut al moviment de la gent, 

registrat en un temps d’exposició necessàriament llarg encara. El punt de vista elevat 

implica aquesta visió distant, superior i per no barrejar-se amb la gent del carrer.  
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Imatge 7. Els vora quatre-cents canons i metralladores d’artilleria en possessió de la 

Guàrdia Nacional, alguns  agrupats a la falda de Montmartre (allà en són cent-setanta dos) 

i més per altres barris de Paris, són una amenaça pel govern  de Thiers. S’havia armat a 

la població i la Guàrdia Nacional per fer la resistència i guerrilla a l’exercit Prussià durant 

el setge de París. Ell manarà desplegar l’exèrcit per a la recuperació d’aquest armament, 

davant l’amenaça d’un descontentament creixent. Els mateixos Guàrdies Nacionals i la 

multitud, amb una participació activa de les dones, sortiran al carrer i s’interposaran per 

impedir-ho, ja que desprès de quasi un any de guerra i d’un setge a Paris de més de tres 

mesos, es senten traïts per la rendició a Prússia. Inclús molts militars desobeeixen les 

ordres i es neguen a disparar a la multitud. La insurgència i rebel·lió s’escamparà, donant 

pas a l’inici dels enfrontaments entre forces lleials de l’exèrcit, que fuig de París per 

reagrupar-se a Versalles, en front dels Guàrdies Nacionals, i els soldats insurgents que 

abandonen l’exèrcit i passen de bàndol i el poble que aniran prenent la capital, i 

s’autogestionaran en comunes per França, sent la de París la més perllongada, per acabar 

proclamant la República. 

 

Anònim: Els canons dels parisencs, pujol de Montmartre, 18 de març de 1871 - Photo, 

fonds du musée Carnavalet. 

 

 

Fonts: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/284087e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barricade_Paris_1871_by_Pierre-

Ambrose_Richebourg.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz%C3%B6sischer_Photograph_um_1871

_-_Der_Artillerie-

Park_auf_dem_Montmartre_am_1._M%C3%A4rz_1871_(Zeno_Fotografie).jpg 
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Altres fotos del moment són fruit de l’acord entre comuners i el fotògraf; se’n diuen 

“de posat” (posse). Enfoquen els rostres en la distància, i es veu la massa de gent, per 

enquadrar bé l’escena, per mostrar la ciutat sota el control dels comuners. Moltes són 

d’autors anònims. Són fotos polítiques, que donen testimoni dels nous herois del poble i 

ensenyenen els ‘codis’ per fer les barricades. Tenen en compte l’enquadrament, els gestos, 

la posició... Informen de participants de totes les edats i de la presència de dones en la 

revolta. 

Imatge 8. Comuna de Paris. Barricada de la Chaussée Ménilmontant, 18 de març de 

1871@adoc-photos. Anònim. Conservada al Musée de Carnavalet. Paris. 

 

Font: https://chroniques-architecture.com/la-commune-de-paris-de-la-barricade-a-la-

ruine-point-de-vue/  

 

Imatge 9. Anònim, Barricada de Boulevard Puebla. Saint-Denis, Musée d'art et 

d'histoire.  I. Andréani. 

 

Font: https://histoire-image.org/de/etudes/image-commune-barricade-boulevard-puebla 
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Bruno Braquehais (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Braquehais) va fer les 

fotografies més conegudes de la caiguda de la columna erigida a Napoleó de la plaça 

Vendôme, fet en què s’ha volgut reconèixer la presència –i, per tant, la implicació com a 

prova documental per encausar-los– de Gustave Courbet i d’A. Rimbaud. Són imatges de 

grup i de força. La fotografia serà usada com a prova de càrrec de la seva responsabilitat 

en l’enderrocament de la columna. Canvia, doncs, l’ús inicial de la foto: des d’una posició 

ideològicament favorable se’n fa una lectura perversament girada, en profit d’un ús 

repressiu i policial.  Crida l’atenció l’absència de fotos de Nadar, qui, malgrat ser també 

partidari de la Comuna en la reivindicació de drets i justícia, ja era un home malalt, vell i 

cansat durant els fets. La fi de l’aventura de la revolta de la Comuna acabarà amb la 

‘setmana sagnant’, d’una forta repressió. 

(En aquest enllaç hi ha un recull de les fotos de Braquehais:  

https://monovisions.com/bruno-braquehais-biography-19th-century-paris-

photographer/) 

 

Les imatges desprès de la “setmana sagnant”. El bàndol versallesc: Mostrar les 

runes 

 

Un altre vessant de l’esdeveniment revolucionari és  el coneixement a través de les 

fotos ‘versallesques’, sobre la destrucció dels palaus com a símbol del poder.  

Imatges de la destrucció al Palau de els Tulleries: 

 

 Imatge 10. Palau de Tuileries: Gran vestíbul i Plaça del Carrusel,   

Bruno Braquehais 
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Imatges 11, 12 i 13. Consell d’Estat d’Orsay . (Maig 1871 de Charles Soulier), 

desprès  enderrocat per fer l’Estació i actualment Musée d’Orsay. 

Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/289160  
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Fonts: Imatges 10- 12- 13: http://www.paris-unplugged.fr/1871-la-destruction-du-

palais-des-tuileries/ 

https://www.metmuseum.org/ (Hulton Archive/Getty Images)    

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/289160  

 

Les fotos de l’altre bàndol, són preses després dels combats de la setmana sagnant pel 

perill i la dificultat de fer-les en moviment, i traspuen idees i missatges preconcebuts: hi 

predominen les fotos de les runes i els efectes devastadors, sense presència humana, i 

menys encara mostrant els revoltats amb actituds triomfalistes. Mentre les fotos dels 

comuners eren de grup, fetes de dins la ciutat i del centre urbà, les dels anticomuners i 

versallesos mostren una ciutat aïllada, deserta i deshumanitzada. Destaquen els fotògrafs 

Eugène Appert i Jules Andrieu.  

Què és el que pretenien? Denunciar la destrucció, responsabilitzar i condemnar els 

comuners, però a la vegada no s’amaga una certa fascinació per ‘l’estètica de la ruïna’ 

típica del s. XIX. Estan horroritzats i fascinats per les destrosses dels comuners, i no 

dubten a barrejar imatges de paisatges i destrosses de la recent guerra amb Prússia 

indiscriminadament amb les dels efectes de la Comuna.  

 

El color “negre” del carrer a la foto següent no ho és; es correspon al roig de la sang  

vessada durant la ‘setmana sagnant’, que és el que Braquehais vol mostrar i denunciar 

dels combats i la brutal repressió. Tot seguit, fugí amb aquesta darrera foto. 
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Imatge 14. Carrer de Rivoli, a prop del Ajuntament, cap al carrer Saint-Martin, després 

dels combats i els incendis de la Comuna 

 

 

 

Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Commune_rue_de_Rivoli.jpg 

 

 

En última instància, disposem de les fotos dels cadàvers com a font d’informació del 

moment. Els cadàvers, amb relativa normalitat eren exposats al carrer, en un context com 

el de l’època, i era menys xocant que avui dia: llavors no s’amagava tant la mort, era molt 

més visible (la gent moria a les cases, i no com ara; i a vegades, els indigents als carrers). 

A més, amb la guerra francoprussiana, molts morts desconeguts s’exhibien, per si algú 

els podia reconèixer i avisar de la defunció els familiars.  

 

Aquestes fotos es van prestar a l’apropiació d’ús per part del bàndol anticomuner; 

potser foren fins i tot encàrrecs de l’exèrcit, per mostrar el destí que els esperava als 

revoltats, acusant als militars de fer ‘la feina’ que se’n vantaven sense remordiments per 

la massacre, i era mostrada sense penediment. ¿O podríem veure-ho amb una finalitat de 

‘denúncia’, fent un paral·lelisme amb la pintura de les revolucions de 1848 / 1871 de Luce 

i de Meissonier? 
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Imatge 15. André-Alphonse Disderi (1819-1889) 

Comuners dins els taüts al maig 1871, afusellats per l’exèrcit. Daguerrotip. Musée 

Carnavalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferències de representació de víctimes d’altres revolucions amb la pintura: 

 

 

Imatge 16. Meissonier, Carrer de la Mortellerie. 1848 (1850 aprox.)   
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Imatge 17. Maximilen Luce, Un carrer de Paris, maig 1871 (1906) 

 

 

El cert és que amb aquesta finalitat propagandística també de vegades trobem 

fotografies de comuners que havien mort durant els combats més que durant la ‘setmana 

sagnant’, però altra cop es presenten barrejades, indiscriminadament. Potser amb la 

finalitat del reconeixement i identificació? La d’escarment per mostrar a que els conduirà 

la insurrecció si es mantenen contra el govern i l’exèrcit? 

 

 

Imatge 18. Cadàvers de soldats federals durant la Comuna de París de 1871. 

Musée Carnavalet/Roger Viollet. Autor desconegut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara se sap que va ser una ‘posada en escena’ per presa falsa per fer la foto, potser amb 

finalitats propagandístiques.  S’atribueix a Gaudenzio Marconi, al setge de la Comuna, 

muntatge de 1871. 
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Imatge 19 i 20. Y. Bondy, Retrats de guàrdies nacionals morts en el combat 

probablement realitzats en un hospital de París, abril-maig 1871. Montreuil, Musée de 

l'Histoire vivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Per saber d’investigacions sobre processos històrics d’identificació, el lector pot 

consultar l’article:   

https://www.humanite.fr/9-avril-1871-photographier-les-morts-702973 

 

 

Les fotos posteriors a la ‘Setmana sagnant’ 

 

Les dones, juntament amb els homes, hi van tenir un paper actiu i rellevant en els fets i 

combats de la Comuna. Veiem fotografies de comuners i comuneres vius, presoners i 

condemnats: fetes abans que existissin les fitxes criminals i d’identificació introduïdes 

per Alphonse Bertillon, que van acabar tenint un ús identificador i repressiu, que preveien 

fins i tot variables antropomètriques (que no van evitar, però, diversos arrestos per error). 

 

Alguns fotògrafs havien reproduït fotografies dels líders per vendre-les i guanyar-se 

uns diners: la gent volia conservar el record dels herois, i van acabar tergiversant el 

propòsit de mostrar-los com a criminals. Tampoc els importaven massa les confusions; 

es va donar el cas d’una coincidència de cognom i semblança fisiognòmica que el fotògraf 

Pierre Petit va saber explotar, fent passar pel retrat d’un dels general heroics, el general 

Dombrowsky, el retrat d’un pianista. En saber-ho, aquest el va demandar i va guanyar el 

judici. 

 

Els dos germans fotògrafs Appert fan les fotos dels detinguts. Només ells dos registren 

8.000 fotos, davant l’afany governamental de fitxar tots els insurgents. Crida l’atenció el 

detallisme per captar tots els defectes del rostre, per mostrar els detinguts com a éssers 

‘monstruosos’, tots amb el mateix repertori de posat de 3/4. Louis Michelle, Hortense 

David,  Jules Vallès... Reproduïm els peus de foto en ordre d’esquerra a dreta de la tira 

següent d’imatges. 
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Imatges 21, 22, 23 i 24 

 

 

 

 

 

21. Louise Michel. Atribuïda a Appert, Ernest Charles (1831 - 1890), fotografia, 1871 

Materials i tècniques: impressió d’albúmina. 

Musée Carnavalet, Histoire de Paris 

 

22. Retrat d'Aurore Hortense Machu David, interna a la presó de Chantiers de Versailles. 

Membre de la Comuna de París el 1871. |Museus de París 

Autor: Appert, Ernest Charles (1831 - 1890) 

Data: 1871 

Materials i tècniques: Impressió d’albúmina 

Centre: Museu Carnavalet, Història de París 

 

23. Hortense Machu David, presa a la Porte Maillot per l’exèrcit federal, cadena 

perpètua 

Autor: Ernest Eugène Appert (1831–1891) 

Data: 1871 

Materials i tècniques: impressió en plata d’albúmina 

Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/772036 

 

Tot i estar empresonada, Hortense manté l’orgull en el posat, amb un aire desafiant i un 

cigar a la mà. Es fa difícil pensar que és a la presó. 

 

24. Retrat de Jaroslaw Dombrowski (1836-1871), antic oficial polonès refugiat a París el 

1865. Esdevingué general de la Comuna de París i dirigí l’ala dreta dels federals. En 

realitat, es tractava d’un pianista amb el mateix cognom i força retirada fisonòmica però 

sense cap relació amb el general, qui va dur a judici el fotògraf Pierre Petit i el va guanyar.  

Autor: Petit, Pierre (Pierre Lanith Petit, dit) (1831 - 1909) 

Dates: entre 1865 i maig de 1871 

Materials i tècniques: Impressió d’albúmina 
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https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/ET/materiaux-technique/tirage%20sur%20papier%20albumin%C3%A9-213671


 

Imatges agrupades de fotografies d’alguns detinguts més: 

 

 

 

Centre: Museu Carnavalet, Història de París  (Jules Vallés, etc... i de nou, Louise 

Michel en penúltim lloc. 

Font: https://www.auction.fr/_en/lot/eugene-appert-1830-1891-pierre-petit-leopold-

dubois-amp-alii-communards-and-8162753  
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Aquestes preses de fotos seran ‘reutilitzades’ en els fotomuntatges: no hi ha a penes 

imatges de la ‘setmana sagnant’, (dificultat de l’exposició ‘quieta’ en 2 minuts als 

combats i assalts); la propaganda utilitza la litografia i la pintura però la gent vol 

fotografies, de manera que, amb finalitats propagandístiques i ideològiques, apareixen 

fotomuntatges on se substitueix el cap dels actors en escena pel dels presos retratats de 

les fitxes, mentre ‘cometien’ actes de barbàrie, o en execucions recreades que no van ser 

retratades presencialment per inculpar-los i mostrar-los com a monstres de la barbàrie... 

Així, la fotografia de la matança dels dominics és un fotomuntatge versallesc d’escenes 

‘reconstruïdes’, unes imatges ‘trucades’ però que van gaudir de l’acceptació del 

testimoniatge (donen versemblança com a ‘document’ de l’època, però són falses), i estan 

basades en altres composicions artístiques. S’hi pot apreciar fins i tot un dominic somrient 

en ser disparat i ferit, recolzat a un arbre, ben lluny del que podem imaginar que devia 

passar en la realitat. Però l’autor ja afirmava sense recança “que havia ‘reconstruït’ una 

veritat”. 

 

Imatge 26. Massacres dels dominics d'Arcueil, Ruta d'Italia núm. 38, 25 de maig de 

1871. Autor: Ernest Eugène Appert (1831–1891). Data: 1870-71. 

Mitjà: impressió en albúmina de plata amb negatiu de vidre 

 

 

 

 

     Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/701997 
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Imatge 27. Presó de Chantiers, 15 d’agost de 1871, Versalles 1870-71 

Ernest Eugène Appert (1831-1891) 

Mitjà: impressió en albúmina de plata amb negatiu de vidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/702001 

 

La imatge de la presó de dones de Chantiers també és un fotomuntatge i busca recrear la 

lletjor i crueltat en els rostres i els hàbits de les presoneres. De fet, es creia que la 

criminalitat estava correlacionada amb els trets físics. Apareix una dona bevent (donant 

a entendre que les preses són borratxes, dones de vida dissipada i dissoluta) i hi ha canvis 

visibles d’escala en la profunditat que no són gens creïbles sinó tècnicament maldestres. 

També hi apareixen clarament caps aprofitats i enganxats d’altres fotografies... 

 

 

Imatge 28. Execució dels ostatges, Presó de la Roquette, 24 de maig de 1871 

Ernest Eugène Appert (1831–1891). Data: 1870-71 

Mitjà: impressió en albúmina de plata amb negatiu de vidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/702000    
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A la foto de l’execució a la presó de la Roquette, no és creïble un escamot tan nombrós 

i bigarrat que quasi ni hi caben, disposats en fileres a l’hora de disparar; és una recreació 

ideològica per simbolitzar la barbàrie que eren capaços de cometre els comuners: els caps 

dels executats estan enganxats als cossos dels actors. No és un testimoni real. Fins i tot hi 

surt un pres per error, ja que no era en aquella presó. Però sembla que hi havia força desig 

de participació, per bé que en realitat, les opinions sobre la necessitat de els execucions 

eren bastant discutides entre les files dels mateixos comuners. 

 

 

Imatge 29. Assassinat dels generals Clément Tomas i Jules Lecomte, carrer de Rosiers 

6 a Montmartre. Jornada del 18 març de 1871. Dins l’àlbum Recreació dels crims de la 

Comuna, 1871. Ernest Eugène Appert (French, 1831–1891). Data: 1870–71. 

Mitjà: impressió en albúmina de plata amb negatiu de vidre. Dimensions: 36 x 46 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes fotos d’E. Appert, testimoni dels fets de la Comuna i de la setmana sagnant, 

formen part d’una sèrie de nou fotografies d’un tendenciós àlbum sobre la criminalitat 

dels rebels titulat Els crims de la Comuna, on va recrear els afusellaments amb actors, 

enganxant-hi desprès els caps dels comuners que ja posseïa dels retrats d’arxiu que els 

havia fet. Els fets van obrir un viu debat entre els comuners sobre la conveniència o no 

de mostrar les imatges de les execucions d’interns (n’hi va haver pels dos bàndols) davant 

la voluntat sense vacil·lació del bàndol versallesc de difondre-les. 

 

Tot i la intencionalitat propagandística per mostrar-los en actes reprovables, la gent 

busca els retrats dels herois per preservar-ne el record, i el 28 de desembre de 1871 es 

promulga un decret que prohibeix la venda de dibuixos i retrats dels comuners, o 

emblemes de qualsevol naturalesa, que pertorbessin la pau pública per al·lusió a la 

participació en el moviment insurreccional. Es vol evitar la mitificació dels resistents com 

a icones, molt buscades pel poble, que volien conèixer-ne la figura personal. El decret 

obeeix a una doble intencionalitat: 
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- Afavorir el negoci dels fotògrafs oficials, afins al govern, i que no distribuirien 

imatges ‘heroiques’. És un control ideològic en una pau fràgil. 

 

- La repressió vers allò que trastocaria l’ordre: els vençuts no podien ser lloats com a 

‘alliberadors’ o herois. 

 

Moltes de les imatges es conserven al Museu del Carnavalet i de Saint Denis de París.  

La conservació de les imatges en les fotografies és útil per preservar la memòria dels 

familiars i simpatitzants dels comuners, a manera d’àlbums reliquiaris: Louise Michel va 

conservar molts anys un posa-gots amb el retrat de Teophile Ferré, afusellat, i d’un floc 

de cabells seus...  

 

Avui als nostres temps actualment, del record dels fets de la insurgència, resistència i 

repressió de la Comuna se n’ha fet ús per part de diferents moviments socials, sobretot a 

França a partir del 2016, (s’apropava a més la commemoració del 150è aniversari) i també 

ha comportat una reacció de repressió: una relectura dels significats que esdevenen 

símbols, emprats en contextos molt diferents, davant de molts moviments socials 

contemporanis, igualment oposats a l’ordre establert. Així podem trobar: 

 

- L’ús emblemàtic de Louise Michel com a icona que es manté en el temps, i d’altres 

protagonistes de la Comuna, a partir de la reproducció en graffiti i collages per a 

cartells urbans. Louise M. va fugir després de la setmana sagnant per evitar ser 

arrestada, però la van amenaçar amb executar la seva mare, i finalment es va entregar. 

Durant el judici va desafiar els jutges acusant-los que no l’escoltarien per ser dona, ja 

que aquests atribuïen la raó del seu comportament revolucionari  a estar “enamorada 

d’algú”. Ella argüí que la seva passió era la revolució, que tinguessin el valor de 

matar-la, perquè si no ho feien, tornaria, i tornaria sempre per venjar-se. Finalment, 

no va ser condemnada a mort, sinó deportada a Nova Caledònia.  

 

Cal dir que, tot i una icona i un cas excepcional, Louise Michel no ha de ser l’arbre 

que tapi el bosc: moltes dones van combatre amb armes en mà i arriscant la seva vida 

pels ideals revolucionaris. Les actes del  judici i deportació de Louise són disponibles 

i consultables. Al seu retorn, el 1879, segueix treballant incansablement en diferents 

conferències en memòria i record dels fets de la Comuna, faceta poc coneguda que 

ara els investigadors s’afanyen a revisar i divulgar. 

 

- La manipulació de l’ús de les imatges de les barricades de 1871, que s’ha reproduït 

en manifestacions de l’1 de maig de 2021, record propiciat també per la 

commemoració del 150è aniversari dels fets de la Comuna. 

 

- Les imatges de dones participant de les revoltes en llocs destacats, no a la rereguarda, 

que deriven de les fotos històriques. 

 

- A l’era de la imatge digital i l’accessibilitat a través de Google i altres cercadors 

digitals, cal vigilar a no confondre’s amb altres recreacions dels fets més actuals, i 

que en ocasions provenen de diversos films que han tractat d’ells i incórrer en donar-

los per ‘autèntics’ per error. Un dels més recents és el  film en blanc i negre de Peter 

Watkins, La Comuna, de l’any 2000, d’altra banda, recomanable de visionar.  

 



- A mitjans per a la comunicació i la representació: apareixen múltiples diaris per 

equilibrar el discurs oficial governamental, com El crit del poble, i molts altres 

periòdics: La sociale, periòdic de la Secció Francesa fundat per André Leó, 

pseudònim de Victoire Léodile Béra, amb Anna Jaclard, Vermech i Alphonse 

Humbert, diari molt actiu i combatiu durant la Comuna de París.  

 

 

 

Esquerra: Pòsters urbans i graffiti al carrer aprofitant les famoses imatges d’Appert 

Centre i dreta: Manifestació de l’1 de maig a París: pòsters de barricades de la Comuna 

a partir de fotos de l’època, enganxats al metro i a diferents punts del recorregut. 

 

 

 

 

Esquerra: Cartell-fotomuntatge commemoratiu del 150è aniversari de la Comuna. 

Centre: Fotograma de la pel·lícula La comuna, de Peter Watkins, 2000. 

Dreta: Fotografia a una manifestació a París, de Serge Ignazo (abril 2021). 


