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Domestica contempor~nia

E
ntre els seus referents i
mestres, Frédéric Nauczy-
ciel (Paris, 1968) cita I’im-
pacte que li van causar

dues exposicions de dos cl¿tssics de
la fotografia: Alter ego. Anthropolo-
gies Involontaires, de NorbeF~ Ghiso-
land (a I’H6tel Sully del Jeu de
Paume, Paris, 2OO3), i la retrospecti-
va de l’americ¿ Philip-Lorca di Corola
(al Centre National de la Photo-
graphie de Paris. 2003). Amb aquests
dos referents del retrat fotogr&fic i un
cop de timó professional, aquest
franc~s que va néixer quan els bar-
buts prenien els carrers de Paris va
iniciar un treball de documentació de
famiiies urbanes o de domestica con-
[empor&nia. Un treball que ara pre-
senta a dos espais de Barcelona. So-
jorn fntim. Fotogrames de la intimi-
tat familiar es pot veure a I’espai
Xavier Miserachs de La Virreinai a la
Galerie de I’lnstitut Frances.

Des del 2005 fins at 2008, Frédé-
de Nauczyciel va conviure dos dies i
dues nits amb families seleccionades
a [’atzar de diferents ciutats de Sue-
cia, Franta i Espanya. Aix(~ li va per-
metre capturar tota mena de mo-
ments de quoddianitat (cuina, bany,
taula. ¿pat, joc, carrer, lectura...) i tota
mena de gestos acumulats en el dia a
dia (contenció, desig, crit. caricia, sor-
presa, mutisme...). Si Philip-Lorca di
Corola va donar-se a coneixer amb els
retrats d’an6nims urbans al carrer (el
genere de I’streetwork o I’ street pho-
tography), la detallada posada en es-

cena de la intimitat domestica de
Nauczyciel assaja el genere del ho-
mework o la home photographv.

Dit aixi, no semblaria tan distant
de les fotografies amb qu~, en I’era
del digital, tots els pares i mates de
familia documenten impulsivament
el seu retat familiar. Oue tenen, les
imatges d’aquest fot6graf, que les
fan diferents? L’anonimat (no hi ha
cap vincle entre fot6graf i retratat,
no hi ha cap complicitat), la dist~n-
cia dels objectes (Fautor té molta

cura a ignorar q ualsevol referent lo-
cal), el treball amb la Ilum (treball
que connecta amb una Ilarga tradi-
ció pict6rica de retrat) i el gest banal
(res ha estat pensat per passar a la
posteritat). Potser per aquest efec-
te d’anonimat i banalitat, per aquest
buit de subjecte, ens hi podem reco-
n~ixen Connecten d’alguna manera
amb un dels mires centrals de I’in-
conscient col.lectiu heretat: la famF
lia. Aquest factor d’instant anonim
sense cap intenció de posteritat es-

Els moments
banals de vides
an~limes formen
el I~eball
fotovSflc de
Fréd~ic
Nauczyciel sobre
els mires
de la familia
contempor~nia

tableix un estrany joc de presenta-
ciómepresentació. Sense voler re-
presentar (¿s un treball de canlp 
pura presentació), sense cap inten-
ció escenografica, se situa en el re-
lat dels relats, el ciel mite. Tot mos-
trant, diu. Tot presentant, represen-
ta. Fet per ritual? Vida per mire?
Sojorn íntim o aquests instants ha
nals de vida domestica forma del
gust contemporani per documentar
vides anonimes i per fer del present
un compulsiu treball d’arxiu.
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